Zápisný lístok
na stravovanie
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni a suhlasím s podmienkami :

Základná škola, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce
Na školský rok 2018/ 2019

odo dňa: ....................................... TRIEDA .......................

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: ...............................................................................................
Bydlisko dieťaťa/ žiaka: ..................................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):............................................................................
č. telef...................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): ..............................................................................
č. telef....................................................................
Spôsob úhrady stravného na základe VZN mesta Michalovce
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 1 dňa nasledujúceho mesiaca formou :
* trvalý príkaz * internetbanking * vklad na účet * poštová poukážka (nehodiace sa vyčiarknite)
Číslo účtu z ktorého sa realizuje platba za stravu: IBAN .............................................................................
Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do ŠJ vždy do 27. dňa v starom
mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v novom mesiaci.
V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po
dni, kedy bol ústrižok odovzdaný do ŠJ. Takto vzniknutý preplatok bude odrátaný pri platbe v

nasledujúcom mesiaci.
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:
Žiaci 1.-4.ročník

Žiaci 5.-9.ročník

.

Dospelí stravníci:

obed: 1.09 € + 0,10 €

Obed: 1,16 € + 0,10 €

bezlepkový obed : 1,31+0,10 €

bezlepkový obed: 1,39+0,10 €

obed : 1,26 € + príspevok zamestnávateľa

Výška poplatku od rodičov na čiastočnú úhradu režijných nákladov je 0,10 € .
Prihlásiť sa na stravu, alebo odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00
hod. deň vopred.

Možnosti odhlasovania zo stravy: online na web-stránke školy, tel. na tel. č. 64 338 52+záznamník
Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej
praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné
neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva na čipovú kartu, ktorú si zakúpite u vedúcej ŠJ .
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ZŠ J. Švermu 6, so spracovaním
osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, v informačnom systéme Stravovanie, pre účel poskytnutia
stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska, meno a priezvisko zák. zástupcu žiaka, telefónne
číslo zák. zástupcu, číslo účtu. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

v Michalovciach dňa ..................................

podpis zákonného zástupcu dieťaťa

