Základná škola

ZÁPISNÝ LÍSTOK – PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE
Záväzne prihlasujem (svoje dieťa/žiaka ) na stravovanie v školskej jedálni: ZŠ Streženice, Hlavná č. 83, 020 01
Streženice a potvrdzujem, že som poučený o stravovacom poriadku školskej jedálne , ktorý je zverejnený ( na nástenke
školy, dverách školskej jedálne).
Na školský rok 2021/2022
odo dňa: ...........................................................................................................
Meno
a priezvisko
stravníka,
žiaka:
...........................................................trieda:.....................................
Bydlisko
stravníka,
žiaka:...............................................................................................................................
Meno a priezvisko
matky
(zákonného zástupcu):.........................................................................................
tel.č.
...............................................................................................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.................................................................................................
tel.č.
.....................................................................................................................................................................
Číslo účtu stravníka (zákonného zástupcu) IBAN :......................................................................(zmenu účtu treba nahlásiť)
Spôsob úhrady: platba na úhradu stravného vo výške 24,20€ a platbu na čiastočnú úhradu réžijných nákladov v sume 2,00€ ,
spolu v sume 26,20€ sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci, prvý krát do 20. augusta 2021 a posledný krát v mesiaci
máj 2022 na účet IBAN: SK67 5600 0000 0028 0507 0005 , trvalým príkazom alebo vkladom na účet.
Variabilný symbol je rodné číslo dieťaťa .
Strava sa prihlasuje na základe uhradenia stravného a čiastočných režijných nákladov.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné telefonicky do 7.00 hod ráno, alebo do písanky určenej na odhlasovanie
zo stravy. Tel. číslo : 042/4675101.
Jedálny lístok môžete nájsť na obecnej stránke v sekcii Školská jedáleň. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť priamo
na vedúcu školskej jedálne : Dagmara Trníková , t.č. 0918410244
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe a neúčasti dieťaťa v škole a materskej škole
( Zákon č. 245/2008 Z.z.) Odobratie stravy do obedára (počas COVID-19 do jednorazovej nádoby poskytovanej školskou jedálňou)
je možné iba v prvý deň neúčasti – ostatné dni je povinnosťou stravu odhlásiť.
Preplatky, prípadne nedoplatky Vám budú vyúčtované po skončení školského roka.

V ...........................................
Dátum: ....................................

...............................................................
podpis zákonného zástupcu

Svojím podpisom potvrdzujem , že som si prečítal(a) pokyny pre stravníkov a že sa budem nimi riadiť a súhlasím so spracovaním
osobných údajov svojich a svojho dieťaťa v rámci informačného systému stravovania pre účel poskytnutia stravovania v tomto
školskom roku a počas nutnej doby na archiváciu , ktorá predstavuje 5 rokov. Po uplynutí archivačnej lehoty budú poskytnuté
osobné údaje náležite zlikvidované.

