ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVOVANIE
Záväzné prihlásenie v školskom roku: 2020/2021
Názov zariadenia: Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
Meno stravníka: ........................................................................ Bydlisko: ...............................................
Meno a priezvisko zák. zástupcu: .............................................................. Tel. č.: .................................
E-mail zák. zástupcu: .................................................................................
Číslo účtu v tvare IBAN: .....................................................................................,na ktorý budú zasielané
preplatky, resp. nevyčerpaný jednorazový príspevok na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka.

Všeobecné pokyny
I. Príspevky na stravovanie, spôsob a termín úhrady
Denný príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred –výšku príspevku a termín
úhrady príspevku - viď tabuľka.
Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške € 30,- rodič uhrádza pred nástupom dieťaťa na stravovanie,
pred začiatkom školského roka, najneskôr do 23.8.2020. Tento príspevok je určený na úhradu
neodhláseného stravovania. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie podľa Zák. č. 544/2010
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, bude príspevok po ukončení školskej dochádzky resp. stravovania
v školskom zariadení vrátený zákonnému zástupcovi.

Kategórie
stravníkov

Deti MŠ
/od 2 do 5 rokov/

Deti MŠ predškoláci
Žiaci ZŠ - I.
stupeň
/1. - 4. ročník/
Žiaci ZŠ - II.
stupeň
/5. - 9. ročník/

Stravovanie

DENNÝ
PRÍSPEVOK

DESIATA

€ 0,36

OBED

€ 0,85

OLOVRANT

€ 0,24

DESIATA

€ 0,36

OBED

€ 0,85

OLOVRANT

€ 0,24

OBED

€ 1,15

OBED

€ 1,23

DOTÁCIA
na stravu
od
1.9.2019

DOPLATOK úhrada
zákonného
zástupcu

Dátumy úhrady
doplatku najneskôr do:
23. dňa
predchádzajúceho
kalendárneho
mesiaca
/mesačne/
23.8.2020 za
september až január,
23.1.2021 za
február až jún,
/2x ročne/

JEDNORAZOVÝ
PRÍSPEVOK úhrada
zákonného
zástupcu

Dátum úhrady
jednorazového
príspevku –
najneskôr do:

x

x

€ 30,00

23.8.2020

€ 1,45

€ 0,00

€ 1,45

€ 1,45

€ 1,20

€ 0,25

€ 1,15

€ 1,20

x

X

€ 30,00

23.8.2020

€ 0,03

23.8.2020 za
september až január,
23.1.2021 za
február až jún,
/2x ročne/

€ 30,00

23.8.2020

€ 1,23

€ 1,20

Spôsob úhrady príspevkov: I. Bankovým prevodom na účet IBAN: SK87 1111 0000 0011 2445 6012, II. Poštovou
poukážkou, III. Platba v hotovosti sa nevykonáva.

II. Dotácia na stravu od 1.9.2020
V súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR Vás týmto informujeme
o poskytovaní dotácie na stravu pre jednotlivé kategórie stravníkov /viď tabuľka/. Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume € 1,20 za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilovýchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.

Výška denného príspevku na stravovanie sa znižuje o poskytnutú dotáciu. Rozdiel /viď tabuľka/ dopláca
zákonný zástupca v zmysle platného VZN – Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov.

III. Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie
Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa/žiaka na stravovanie je možné do 14:00 hod. deň vopred, v predchádzajúci
pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie nie je možné
odhlásiť stravu ráno v daný deň. Za neodhlásenú stravu sa dotácia neposkytuje, zákonný zástupca je povinný
uhradiť stravu v plnej výške.
V prvý deň choroby dieťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 10:30 do 12:30 hod.,
v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, podľa kategórie. V ďalšie
dní je potrebné dieťa odhlásiť.
Za odhlasovanie stravy v plnom rozsahu zodpovedá rodič.
Podrobnejší postup odhlasovania zo stravy bude zverejnený na webovej stránke ZšsMš.
Elektronický čipový systém: Od 1. 9. 2019 bol zavedený systém odberu stravy použitím elektronického čipu.
Stravník je povinný zakúpiť si tento čip v hodnote € 2,00. Evidencia odberu stravy je na základe čipu.
Podmienkou na odber stravy je platný čip. Strava sa bez čipu nebude vydávať.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému - ŠJ pri ZŠ Komenského 2, 053 02
Spišský Hrhov so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom
systéme ,,Stravne“ , pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska,
telefonický kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu žiaka.

Dôležité!
Dieťa/žiak bude prihlásený na stravovanie až po odovzdaní vyplneného a podpísaného Zápisného lístka,
spolu s dokladom o zaplatení– jednorazového príspevku € 30 a doplatku za stravovanie: predškoláci €
0,25/deň, žiaci I. stupňa bez doplatku, žiaci II. stupňa€ 0,03/deň.
Pozor! Zmena: Deti MŠ /od 2 do 5 rokov/ - 1. mesačnú platbu /za september 2020/ uhradiť do 23.8.2020!
Termín: zápisný lístok odovzdať 27.-28.8.2020 vedúcej ŠJ. Ak v danom termíne neodovzdáte zápisný lístok
a neuhradíte stravné, dieťa/žiak nebude od 02.09.2020 prihlásený na stravovanie v ŠJ a nebude mu možné
poskytnúť stravu, stravovanie bude pozastavené až do úhrady platby.
ŠJ - tel. č.: 0903135754
MŠ - tel. č.: 0534592205, 0902 553 359
Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu
a stravovania v školskom zariadení. Vyššie uvedenému textu som porozumel a svojím podpisom to
potvrdzujem.
V Sp. Hrhove: ...................................

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa: ..............................................

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Vykonaná v zmysle §7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
1. Názov finančnej operácie alebo jej časti – Zápisný lístok na stravovanie vyššie uvedeného stravníka
.............................................................................................................................................................................................................
VYJADRENIE:
a/ finančnú operáciu alebo jej časť je možno vykonať // nie je možné vykonať
b/ vo finančnej operácii je možné pokračovať // nie je možné pokračovať
c/ poskytnutie plnenia je potrebné vymáhať // poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať
Dátum.................
Marčuková Jana .............................................
a/ finančnú operáciu alebo jej časť je možno vykonať // nie je možné vykonať
b/ vo finančnej operácii je možné pokračovať // nie je možné pokračovať
c/ poskytnutie plnenia je potrebné vymáhať // poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať
Dátum................
Mgr. Peter Strážik ..................................
*Uveďte len jednu možnosť a nehodiace sa prečiarknite

