Názov:
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Opatovská cesta 101, Košice
vedúca ŠJ:
Ing. Miriam Baniková
tel.: 0903 956 203 email: jedalen.opatovska101@gmail.com
----------------------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKA NA OSOBITNÉ STRAVOVANIE –
DONÁŠKA STRAVY
na školský rok* .......................................
* povinné údaje
Údaje o dieťati:
Meno a priezvisko * ............................................................................................... Trieda * ................................
Škola, ktorú navštevuje * (vyznačte jednu možnosť)
Špeciálna materská škola

Základná škola

Špeciálna základná škola

Praktická škola

Stredná odborná škola

Obchodná akadémia

Údaje o rodičovi / zákonnom zástupcovi:
Titul, meno a priezvisko rodiča / zák.zástupcu *

................................................................................................

Emailová adresa *

................................................................................................

Tel. číslo *

...............................................................................................

Zdravotný stav dieťaťa vyžaduje podľa odborného posúdenia ošetrujúceho lekára

 šetriacu diétu

 diabetickú diétu

 bezgluténovú, bezlepkovú diétu

 inú diétu (uveďte akú) .........................................................................................................

Forma zabezpečenia osobitného stravovania
 individuálna donáška diétneho jedla do zariadenia školského stravovania
INFORMÁCIE PRE RODIČOV:
Podmienky zabezpečenia individuálnej donášky vlastnej diétnej stravy:
 hotové diétne jedlo v umývateľných a uzavretých prepravných nádobách, označených menom dieťaťa, odovzdá zákonný
zástupca dieťaťa v deň jeho konzumácie poverenému zamestnancovi školskej jedálne
 zákonný zástupca pri odovzdávaní diétneho jedla uvedie do zošita jeho názov spolu s dátumom kedy ich rodič odovzdal
zamestnancovi. Preberajúci zamestnanec zapíše čas prebratia a podpíše prevzatie doneseného diétneho jedla
 donesené jedlo sa uchováva v uzavretých prepravných nádobách v samostatnom chladiacom zariadení. Ak podmienky
školskej kuchyne tento postup nedovoľujú, donesené jedlo je možné skladovať vo vyčlenenej časti chladničky, určenej
výhradne len na tento účel
 hotové diétne jedlo sa v čase podávania zohrieva v mikrovlnnej rúre
 v záujme zamedzenia krížovej kontaminácie si nádoby z doneseného jedla zákonný zástupca dieťaťa umýva doma a
zodpovedá za čistotu a zdravotnú bezpečnosť prepravných nádob
 preberá plnú zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy pre svoje dieťa, ako aj za dodržanie nutričnej a energetickej
hodnoty dovážanej náhradnej stravy

Žiadosť o súhlas na individuálnu donášku diétnej stravy do zariadenia školského stravovania sa obnovuje každý
školský rok u vedúcej ŠJ, ktorá predloží žiadosť rodiča riaditeľstvu školy spolu s písomným potvrdením odborného
ošetrujúceho lekára.
Týmto dávam svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním
a uchovaním svojich osobných údajov a údajov o dieťati za účelom donášky stravy do zariadenia školského stravovania. Súhlas je daný na dobu
nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3roky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia §19
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 písm. c citovaného
zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o podmienkach príjmu a výdaja donesených pokrmov a
riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu.

V………………………. dňa ………………….
Príloha : Lekárske potvrdenie od odborného lekára

____________________________________________
Podpis rodiča / zákonného zástupu

