Prihláška na stravovanie v školskom roku 2018/2019 – zápisný lístok- „Predškolák“
Záväzne sa prihlasujem / prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni :
Na školský rok 2018/2019 odo dňa: 01.01.2019

Dieťa navštevuje zariadenie :

MŠ maď. ** _____,MŠ slov.**_____, MŠ Jánovce **_____,

Meno a priezvisko stravníka: __________________________________________________________
Bydlisko stravníka : __________________________________________________________________
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):__________________________________________
č. t : _______________________________
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): __________________________________________
č. t : _______________________________

spôsob úhrady: v prípade úhrady prevodným, trvalým príkazom prosíme uviesť č. Vášho účtu
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do 28. dňa predchádzajúceho mesiaca. V prípade
neskorej úhrady bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bola platba
preukázaná ústrižkom o zaplatení, resp. na bankovom výpise ŠJ. Vzniknuté preplatky sa odpočítavajú
nasledujúci mesiac, nedoplatky na stravnom sa pripočítajú k nasledovnému mesiacu.

*/poštovou poukážkou
*/bankovým prevodom
*/inak
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: (3. finančné pásmo)
Deti v MŠ – „Predškoláci“:
z toho úhrada z ÚPSVaR
úhrada od zákonného zást.
Desiata: 0,28 €

desiata

0,28 €

obed : 0,00 €

obed

0,68 €

RN* : 0,10 €

Olovrant: 0,23 €

olovrant

0,23 €

spolu : 0,10 €

RN *

rozdiel (D+O+OL)

0,01 €

Obed:

0,68 €
0,10 €

spolu dotácia : 1,20 €

*RN = režijné náklady za 1 odobraté hlavné jedlo 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie je možné odhlásiť, (pri
chorobe, odchode z MŠ atď.) respektíve prihlásiť na stravu dieťa najneskôr do 18.00 hod. deň vopred
osobne, alebo na tel. číslach : 0317878287, prípadne sms správou na t. č. : 0904819928
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

!!!!Dieťa má nárok na stravu len v čase prítomnosti v materskej škole. Rodič, zákonný
zástupca je povinný dieťa odhlásiť deň vopred. V prípade, že dieťa nebude odhlásené zo
stravy zákonnému zástupcovi bude vystavená zloženka na úhradu stravy v plnej výške
t.j. 1,29/deň!!!!!!!
vo V. Úľanoch dátum: ____________________

_____________________________________
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Zákonný zástupca stravníka zároveň svojim podpisom udeľuje súhlas v zmysle zákona NR SR 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov prevádzkovateľovi Školskej jedálni s uvedením a sprístupnením osobných údajov stravníka v rozsahu Meno, priezvisko,
trieda, škola pre zľavy na školské stravovanie, pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v súťažiach usporiadaných ŠJ, a pri
uverejňovaní fotografií, videonahrávok stravníka z akcií v časopise, na webovom sídle ŠJ www.skolskajedalen1-vulany.sk a na
facebookovej stránke ŠJ. Môj súhlas je dobrovoľný a trvá počas obdobia stravovania v ŠJ. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
* nehodiace sa prečiarknite

