Zápisný lístok
n a s t r a v o v a n i e pre deti
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania:
v ZŠ s MŠ Dostojevského ul. 2616/25, 058 01 Poprad
ŠJ pri MŠ ul. Mládeže 2614/11, 058 01 Poprad.
...................................................................................................................…………..................…
Na školský rok: 2020 / 2021
Meno a priezvisko dieťaťa

………................................................. .................................….........

Trieda:

………......................................................................................….....

Bydlisko dieťaťa:

………......................................................................................….....

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ………....................….........................................….....

Číslo telefónu zákonného zástupcu : ..............................................................................
Termín úhrady platby stravného za:
a) dieťa vo veku 2-5 rokov, ktoré nemá nárok na dotácie, mesačne do 15. kalendárneho dňa v
predchádzajúcom mesiaci – zálohová platba 29,40 (1. platba 15. augusta.)
b) dieťa vo veku 2-5 rokov, ktoré má nárok na dotácie (hmotná núdza) a dieťa navštevujúce posledný
ročník MŠ, formou zálohovej platby vo výške 20,- € štvrťročne (prvá platba do 15.augusta, do 15.
novembra, do 15.januára a 15. mája) príslušného kalendárneho roka.

Číslo účtu školskej jedálne : IBAN : SK40 0200 0000 0016 6016 9359
,
VS : 2021
Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Platba za stravné sa uhrádza formou :
* trvalý príkaz * internetbanking * vklad na účet (nehodiace sa prečiarknite)
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený
preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka:
……………………………………………………………………………………………………………...
V zmysle platného VZN Mesta Poprad zákonný zástupca dieťaťa uhrádza za stravné v ŠJ:
A) denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín :

Olovrant

Obed

Veková skupina stravníkov

Desiata

1. finančné pásmo
Nákup
potravín

0,34
0,80
0,23
stravník MŠ (2-5 rokov)
1,37
stravník MŠ (2-5 rokov)
0,34
0,80
0,23
- hmotná núdza, životné
1,37
minimum
stravník MŠ
0,34
0,80
0,23
– navštevujúci
1,37
posledný ročník MŠ
(Prosím rodičov záväzné zakrúžkovať, akú stravu bude dieťa odoberať.)

Dotácia na
podporu k
stravovacím
návykom

Úhrada
zákonného
zástupcu /
dospelého
stravníka

0,-

1,37

1,20

0,17

1,20

0,17

B) príspevok za režijné náklady paušálne 2 € na jedno dieťa mesačne.
Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa, ktorému v sledovanom mesiaci nebolo
poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.

Prihlásiť na stravu alebo odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné najneskôr deň vopred do 14.00 hod.
Možnosti odhlasovania zo stravy: telefonicky na tel. č.: 052 774 29 34 alebo
mailom na: jedalenmladezedva@gmail.com
Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej
praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. Výnimka na odhlásenie je len
v pondelok do 8:00 hod.. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od
11.00 - 12.30 hod. priamo v školskej jedálni materskej školy.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
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 výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného
zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.
Ak sa dieťa alebo žiak prihlási na stravu počas školského roka, prináleží mu strava hneď po podaní
záväznej prihlášky, rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí stravníka na stravovanie a preukázaní uhradenej
mesačnej paušálnej platby za stravnú jednotku v súlade s platným finančným pásmom. Nárok na štátnu
účelovú dotáciu na stravu vzniká stravníkovi po schválení Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
a úhrade zálohovej platby.
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – MŠ so spracovaním
osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, v informačnom systéme Stravovanie pre účel
poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska, meno a priezvisko zák.
zástupcu žiaka, telefónne číslo zák. zástupcu, číslo účtu. Som si vedomý, že tento súhlas môžem
kedykoľvek odvolať.

V Poprade dňa : .................................

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

