ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ Šrobárova 20, Prešov
na školský rok: 2018/2019
Priezvisko a meno žiaka: ....................................................................................................................
Trieda: .......................................................odo dňa: ..........................................................................
Adresa bydliska žiaka:........................................................................................................................
1. zákonný zástupca – priezvisko, meno, tlf.kontakt: ............................................................
V zmysle čl. 6 ods.1 písm a/ a čl.7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EU/2016/2017 z 27.apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ,ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES
/všeobecné nariadenie o ochrane údajov/
Ako zákonný zástupca svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov,
IČO:36159051 /ďalej len : „prevádzkovateľ“/súhlas so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa pre účely:
vedenie evidencie stravníkov prevádzkovateľa a poskytovania stravovania prevádzkovateľom, a to v rozsahu:
meno a priezvisko stravníka
adresa, bydlisko,
meno a priezvisko zákonného zástupcu
telefónne číslo zákonného zástupcu
číslo účtu
Súhlasím
Nesúhlasím
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom
mojej vôle, ktorý udeľujem na 5 rokov po skončení poskytovania stravovania. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje
mechanický zlikvidované /skartované/ a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Osobné údaje v rámci uvedeného účelu budú poskytované príjemcovi – zriaďovateľovi.
V Prešove dňa:.................................................

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

I N F O R M Á C I A pre rodičov resp. pre zákonného zástupcu žiaka
Podrobné informácie: www.zssrobarovapo.sk –jedáleň školy
Denný poplatok :
I. stupeň
1,01 € + réžia 0,10 € - 1,11 €
bezlepková diéta
II. stupeň:
1,09 € + réžia 0,10 € - 1,19 €
I. stupeň: 1,31 € + réžia 0,10 € - 1,41 €
športové triedy: 1,29 € + réžia 0,10 € - 1,39 €
II.stupeň: 1,39 € + réžia 0,10 € - 1,49 €
Spôsob úhrady:
Podrobnosti o spôsobe a výške úhrad nájdete na : www.zssrobarovapo.sk – Jedáleň školy
1. bezhotovostne – trvalým príkazom zadaným v banke – splatnosť príkazu 15-teho v mesiaci vopred
2.internetbankingom – domácim trvalým príkazom – splatnosť príkazu 15-teho v mesiaci vopred
3. poštovou poukážkou – ktorú žiak dostane do triedy po 20-tom v mesiaci .Ústrižok o zaplatení treba odovzdať do ŠJ
ešte v starom mesiaci, aby mohla byť strava poskytnutá od prvého dňa v novom mesiaci. V prípade neskorého odovzdania
ústrižku bude stravníkovi strava poskytnutá až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok odovzdaný !

STRAVNÍK NA NOVÝ MESIAC BUDE PRIHLÁSENÝ NA ZÁKLADE PRIPÍSANEJ
PLATBY NA NAŠ ÚČET - NAJNESKOR DO 27-meho DŇA V STAROM MESIACI !!!
Číslo účtu, na ktorý treba posielať platby: SK19 7500 0000 0040 0809 2278
Pri platbách uvádzajte variabilný symbol stravníka: ....................... ktorý zistite v kancelárií ŠJ,
alebo na tel. č. 770 31 85
Odhlásiť žiaka zo stravy je možné 24 hod. vopred, najneskôr do 14.00 hod.pracovný deň vopred.
- cez internet /postup: ako je uvedené na internet.stranke školy. Ikona: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
- ONLINE – Odhlasovanie je aktívne len pondelok až piatok do 14,00 hod.
- telefonický na č. tel: 77 031 85 , osobne pri okienku kancelárie ŠJ /od 12,00 h do 13,45 h/
Ráno nie je možné stravu vyhlasovať z dôvodu plynulého zásobovania potravinami a dodržiavania
Zásad správnej výrobnej praxe /HACCP/.
V prípadoch, keď nie je možné dodržať tento 24-hodinový časový limit, napr.v prvý deň choroby
žiaka, je možné túto neodhlásenú stravu vyzdvihnúť do obedára, ostatné dni je potrebné odhlásiť.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Podpisom Zápisného lístka stravníka potvrdzujete, že tieto informácie beriete na vedomie
a budete sa podľa nich riadiť.

