Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 4, Sečovce

Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 4, Sečovce

ZÁPISNÝ LÍSTOK
Na školský rok 2020/2021 od dňa:...............................................
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.............................................................Trieda:.............
Bydlisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):............................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):...............................................................
Kontaktné údaje (t.č., email) ...........................................................................................
Podmienky dotácie
1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia) sa
poskytuje vo výške 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v ZŠ a odobralo stravu.
2. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku
trvania neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo
stravy. Z dôvodu iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo
zriaďovateľa bude žiak automaticky zo stravy odhlásený.
3. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa,
prípadne do 8.00 hod. ráno v deň odobratia stravy alebo vopred na t.č. 056 678 25 49,
mobil: 0907 337 838
4. V prípade neodhlásenia žiaka zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť
poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma a príspevku na
režijné náklady za každý deň, v ktorom sa žiak nezúčastní vzdelávacieho
procesu v škole, ale zostane aj naďalej prihlásený na stravu. Zákonný zástupca
žiaka je povinný túto sumu uhradiť ŠJ do 10-tého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom sa žiak nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu
a zostal prihlásený na stravu.
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Platby
Režijné poplatky sa uhrádzajú mesačne vopred v termíne do 10. dňa kalendárneho
mesiaca za celý mesiac. V prípade, že platby nebudú uhradené včas, stravník nebude
na stravu prihlásený.
Denný poplatok za stravu:
finančné pásmo
réžia
štátna dotácia
rodič hradí
1. stupeň:
1,15€
0,15€
1,20€
0,15€
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Režijný poplatok: žiak základnej školy: 0,15 €/obed (výška úhrady je schválená
uznesením Mestského zastupiteľstva VZN č. 2/2019 zo dňa 19.9.2019)
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Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto dávam svoj súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov
a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského
stravovania, vytváranie databázy stravníkov a ďalšej spolupráce.
Doba platnosti súhlasu: školský rok 2020/2021
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V Sečovciach, dňa ...........................

V Sečovciach, dňa ...........................
.............................................................
Podpis zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka

.............................................................
Podpis zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka

