Základná škola s materskou školou, Česká 10, 831 03 Bratislava

ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka
Školský rok 2019/2020
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania (ďalej len ŠJ):
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Česká 10 v Bratislave
Priezvisko a meno dieťaťa / žiaka: ................................................................................................................
Trieda: ................................................................
Bydlisko: ........................................................................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu): ..........................................................................................
Číslo telefónu: ....................................................
E-mailová adresa: ..........................................................................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): .............................................................................................
Číslo telefónu: ......................................................
E-mailová adresa: ...........................................................................................................................................
Dieťa / žiak bude odoberať stravu:

pravidelne
nepravidelne

P U S Š P

(zakrúžkujte požadovaný deň)

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:
Stravník/žiak:
- s nárokom na dotáciu:
0 €/ obed
- bez nároku ma dotáciu:
1,08 € žiak 1. stupňa ZŠ/obed
1,16 € žiak 2. stupňa ZŠ/obed
1,37 € dieťa v MŠ /raňajky, obed, desiata
Režijné poplatky:
5,00 €/ mesiac
Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa má nárok na dotáciu v sume
1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastnilo
vyučovania 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 a to do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa
alebo najneskôr do 8,00 hod. nasledujúceho dňa, inak rodič hradí plnú výšku za neodhlásenú stravu. Plnú
výšku príspevku na stravovanie uhrádza aj v prípade, ak žiak stravu neodoberie. Za neodobranú alebo včas
neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Neodhlásené a neodobrané obedy je potrebné
uhradiť po vystavení šeku resp. budete informovaní prostredníctvom mailu do 7 dní.
Súčasťou príspevku na stravovanie sú režijné poplatky vo výške 5 €/mesiac. Zákonný zástupca ich môže
uhradiť v splátkach, a to od septembra do decembra 2019 vo výške 20 € (úhrada do 25. septembra 2019), od
januára do marca 2020 vo výške 15 € (do 25. januára 2020) a od apríla do júna 2020 vo výške 15 € (do 25.
apríla 2020).
Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník/žiak je povinný použiť čip na evidenciu dochádzky
(na označenej čítačke čipom označí, že je v škole) a na odber stravy v jedálni. V prípade, že si čip zabudne
doma, nebude mu možné vydať obed a obed zaplatí zákonný zástupca. V prípade straty mu bude predaný
nový čip.
Telefón: +421 2 44373941

e-mail: jedalen@zsceska.sk
IČO: 317805539
Bankové spojenie: SK61 5600 0000 0084 2370 8007

DIČ: 2020958621

Čipy sa budú predávať od 26.08.2019 v ŠJ zákonným zástupcom na základe prihlášky na stravu. Cena čipu je 2 €.

Pre stravníka/žiaka, ktorého zdravotný stav si vyžaduje diétne stravovanie, naša ŠJ nemá možnosť
zabezpečiť diétnu stravu. Zákonný zástupca dieťaťa má možnosť pri splnení zákonných podmienok, doložení
potvrdenia od odborného lekára (alergiológ, imunológ, diabetológ, gastroenterológ a pod) požiadať o vyplatenie
dotácie.
(obráťte sa na vedenie školy)

Možnosti odhlasovania zo stravovania do 14,00 hod. v predchádzajúci pracovný deň:
-

Cez mobilnú aplikáciu:
Cez terminál:
Telefonicky:
Osobne:

www.eskoly.sk (prihlasovacie údaje dostanete pri preberaní čipu)
vo vstupnej hale aj s návodom
02/4437 3941
v ŠJ pri ZŠ vchod z boku pod schodmi

Každý, kto sa bude stravovať v ŠJ, je povinný odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku na stravovanie.
Prihlášku je potrebné odovzdať osobne vedúcej školskej jedálne do 28.06.2019. Len na základe odovzdaných
prihlášok nám bude pridelená dotácia.
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Prehlásenie: Týmto dávam svoj súhlas podľa § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov
svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy
stravníkov a k ďalšej spolupráci. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby
nevyhnutnej na archiváciu (3 roky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č.
18/2018 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods. 2 písm. c)
citovaného zákona je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

V Bratislave dňa ..........................................

.............................................................................................
Podpis zákonných zástupcov dieťaťa
(otec, matka, prípadne iný oprávnený zákonný zástupca)

Vyplní ŠJ:
Prihlášku prijal dňa: ......................................

Telefón: +421 2 44373941

podpis: .............................................................

e-mail: jedalen@zsceska.sk
IČO: 317805539
Bankové spojenie: SK61 5600 0000 0084 2370 8007

DIČ: 2020958621

Čipy sa budú predávať od 26.08.2019 v ŠJ zákonným zástupcom na základe prihlášky na stravu. Cena čipu je 2 €.

