Školská jedáleň - ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

ZÁPISNÝ LÍSTOK - PRIHLÁŠKA NA STRAVU
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v Školskej jedálni ZŠ kráľa Svätopluka,
Dražovská 6, Nitra od.............................................
Na školský rok: 2021/2022

Trieda:.............................

Meno a priezvisko žiaka:............................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):.........................................................................
č. t...................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.........................................................................
č. t..................................
Platba pravidelná za stravu:
1. - 4. roč. mesačne 30,-€ z toho: 25,-€ stravné a 5,-€ réžia
5. - 9. roč. mesačne 32,-€ z toho: 27,-€ stravné a 5,-€ réžia
Spôsob platby je možný:
1. prevodným príkazom (internetbanking) na č. účtu IBAN SK23 5600 0000 0068 3399 8001
Prima banka
2. trvalým príkazom: na č. účtu IBAN SK23 5600 0000 0068 3399 8001 Prima banka
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred vždy do 20. dňa v mesiaci!
(v mesiaci september 2x , posledná platba do 20-teho mája)
Preplatky budú vrátené po skončení školského roka v mesiacoch júl, august
Nedoplatok je rodič alebo zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť bezodkladne po jeho
oznámení vedúcou ŠJ.
Číslo účtu na ktorý je možné vrátiť prípadný preplatok:(zmenu v priebehu šk. roku je
nutné nahlásiť)
:.............................................................................................................................................
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:
Žiaci v ZŠ :
Obed: 1,21 EUR 1. - 4. roč.
Obed: 1,30 EUR 5. – 9. roč.
Režijný poplatok: 5,- EUR mesačne (aj v prípade ak je odstravovaný jeden obed v mesiaci)
Strava sa odhlasuje , resp. prihlasuje do 14,00 hod., deň vopred a v pondelok do 7,15 hod.
- osobne v ŠJ alebo telefonicky na čísle 037/7412480, 0911 979 526 (nie formou SMS)
- elektronicky na stránke ZŠ v časti ŠJ prihlasovanie a odhlasovanie alebo cez stránku
www.strava.cz (prístupové údaje si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ)
Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Nedoplatok je rodič alebo zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť bezodkladne po
jeho oznámení vedúcou ŠJ .
Podrobnejšie informácie a VZN Mesta Nitry o poskytovaní stravy sú na internetovej stránke
našej školy a na stránke MsÚ Nitra.
Prihlášku je potrebné priniesť vedúcej ŠJ vždy minimálne deň vopred do 14.00hod.
pred dátumom prihlásenia na stravu
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so všetkými podmienkami
poskytovania stravy môjmu dieťaťu a so sankciami, ktoré vyplývajú za neodhlásenie
a neodobranie stravy.

Ako dotknutá osoba podľa Zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely
prihlásenia žiaka do stravovacieho systému ŠJ – ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 949 01 Nitra. Osobné údaje
budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne zaradené na likvidáciu.

V Nitre . . . . . . . . . . . . .

..........................
podpis zákon. zástupcu

