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 STRAVOVANIE - zápisný lístok
na školský rok* ....................................
* povinné údaje
Údaje o dieťati (stravníkovi):
Meno a priezvisko * ....................................................................................... Trieda * ....................................
Škola, ktorú stravník 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 (pre zasielanie výšky stravného) * ...............................................................................................
Tel.číslo rodiča / zákonného zástupcu *

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

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni
odo dňa* ................................................................
Denný poplatok – stravné na nákup potravín na jedno odobraté jedlo: 3. finančné pásmo
Základná škola
Základná škola
Stredné školy
Špeciálna materská škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
PŠ, SOŠ, OA
Desiata 0,38€
I.stupeň (6-11 rokov)
II.stupeň (11-15 rokov)
(15-19 rokov)
Obed 0,90€
Olovrant 0,26€
1,21€ /obed
1,30€ /obed
1,41€ /obed
SPOLU: 1,54€
*V prípade zvýšenia cien potravín alebo úpravy finančných pásiem ministerstvom školstva bude suma
stravného upravená, o čom Vás budeme včas informovať.
INFORMÁCIE PRE RODIČOV:
 Stravu uhrádza rodič/zák.zástupca v plnej výške do 10. dňa v mesiaci na základe rozhodnutia riaditeľky školy
 na účet IBAN: SK11 8180 0000 0070 0046 3111 do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko
stravníka + trieda
 Odhlásiť stravu je možné do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa; v prípade choroby a nepredvídaných
udalostiach do 8:00 hod daného dňa zaslaním SMS na t.č. 0903 956 203 , mailom na
jedalen.opatovska101@gmail.com alebo zapísaním sa do zošita pred školskou jedálňou
 Rodič zodpovedá za odhlasovanie stravy z dôvodov choroby, neprítomnosti v škole... Exkurzia, výlet... sa
odhlasuje minimálne 2 pracovné dni vopred do 14:00 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
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 údajoch o dieťati za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy
stravníkov a ďalšej spolupráce. 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.

V………………………. dňa ………………….

____________________________________________
Podpis zákonného zástupu/resp. plnoletého stravníka

