Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania v Školskej jedálni pri
ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves:

odo dňa.....................................................................( prevádzka ŠJ začína od 03.09.2019 )
Meno a priezvisko stravníka/žiaka:...........................................................................................
Trieda:.........................................................................................................................................
Bydlisko........................:.............................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):......................................................................
Číslo telefónu / E-mail :...........................................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):..........................................................................
Číslo telefónu / E-mail :..........................................................................................................
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený
o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovnovzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie
na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo
uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený nižšie pri jednotlivých kategóriách stravníkov.
1./ Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
IBAN školskej jedálne : SK53 5600 0000 0075 2499 8010
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 15. dňa
predchádzajúceho mesiaca, formou:
trvalý príkaz
internetbanking
vklad na účet
poštová poukážka
Príspevok na stravovanie za mesiace september a október sa uhrádzajú v jednej platbe najneskôr do 15.9.2019.
V prípade nezaplatenia stravného do 15.9.2019 sa strava poskytovať ďalej nebude, až do dňa zaplatenia (doniesť
ukázať doklad o zaplatení vedúcemu Šj).
2./ Príspevky na stravovanie v ŠJ :
Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,-€ (slúži ako záloha v prípade nedodržania spôsobu včasného
odhlásenia žiaka zo stravy, resp. neodobratí prihláseného obeda) sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na
stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka najneskôr do 15.09.2019) a bude zúčtovaný po ukončení školského
roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému
zástupcovi dieťaťa v plnej výške.
Číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa
po ukončení školského roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa:
IBAN : SK .

. .... .... .... .... ....

3./Denný doplatok za jeden odobratý obed:
Na základe Dodatku č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 4/2017 o určení výšky
príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach schválenom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
dňa 25.4.2019, pod č. 35/2019 s platnosťou od 1.9.2019 je určený
1. stupeň: Hodnota obeda: 1,58 € - dotácia: 1,20 € = 0,38 € - doplatok rodiča
2. stupeň: Hodnota obeda: 1,66 € - dotácia: 1,20 € = 0,46 € - doplatok rodiča
Diétne stravovanie, stravovanie športovcov:
1. stupeň: Hodnota obeda: 1,80 € - dotácia: 1,20 € = 0,60 € - doplatok rodiča
2. stupeň: Hodnota obeda: 1,89 € - dotácia: 1,20 € = 0,69 € - doplatok rodiča
Stravník s donášanou vlastnou stravou – DIÉTA = manipulačný poplatok 0,10€ za jeden obed(obedár).

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné

najneskôr do 7,30 hod. v aktuálny deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. - stravník
uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie
v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka
zo stravovania včas odhlásiť.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v školskej jedálni a nosiť ho so sebou na
obed! Cena čipu je 3,- €.
Možnosti odhlasovania zo stravovania:
elektronicky na www.superzs.sk v sekcii Školská jedáleň záložka Kontrola stravovania.
telefonicky na tel. č.: 053 446 1982, 0903 650 538
osobne v kancelárii vedúceho ŠJ
4./ Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29.11.2017 s
platnosťou od 25.5.2018, ako zákonný zástupca svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi: Základná škola,
Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním osobných údajov
môjho dieťaťa – dotknutej osoby pre účely: vedenie evidencie stravníkov prevádzkovateľa a poskytovania
stravovania prevádzkovateľom a to v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa, bydlisko, meno a priezvisko
zákonného zástupcu, telefónne číslo a E-mailový kontakt zákonného zástupcu, číslo účtu v tvare IBAN. Som si
vedomý(á), že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem
kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné
dňom jeho doručenia. Tento súhlas udeľujem na školský rok 2019/2020.



Súhlasím



Nesúhlasím

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu
a podmienky stravovania.
Táto záväzná prihláška sa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si
ponechá a druhé v prípade záujmu o stravovanie doručí kompletne vyplnené a vlastnoručne podpísané do školskej
jedálne do 04. septembra 2019.
Záväzná prihláška bude plnohodnotne akceptovaná až po úhrade jednorázového príspevku a platby za september
a október 2019 za predpokladu, že z predchádzajúceho obdobia nie sú žiadne nedoplatky.

V................................ dňa...............
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

