Základná škola s materskou školou
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

Prihláška na stravovanie
(kdotácií na podporu výchovy kstravovacím návykom)
Školský rok 2020/2021
Záväzne prihlasujem svoje dieťa / žiaka na stravovanie.
Priezvisko a meno dieťaťa /
žiaka .......................................................................................Trieda............
Priezvisko a meno zákonného
zástupcu....................................................................................................
Telefónny kontakt............................................
Email............................................................................
Dieťa / žiak bude odoberať stravu : pravidelne
nepravidelne
P U S Š P /
zakrúžkovať požadovaný deň /
Stravník s diétou / vypísať druh diéty / - doložiť potvrdenie od ošetrujúceho
odborného lekára
.................................................................................................................................
.................................
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje podľa § 4 ods.
6 zákona č.544/2010 Z. z. v sume 1,20 Eura na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (predškoláci) alebo vyučovania
v základnej škole a odobralo stravu.
V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa/žiaka zo stravy v deň, keď sa
nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania najneskôr do 8.00 hod.,
uhrádza plnú výšku stravného, v zmysle platného VZN. V prvý deň neprítomnosti si
zákonný zástupca môže ním plne hradený obed prevziať v čase medzi 11.00 - 11.15 hod.
do vlastného obedára.
Počas výdaja obeda je zakázané naberať stravu do iných nádob (obedára) ako na to
určených (tanier)
zamestnancami ŠJ. Stravu si môže stravník sám preložiť z tanierov do vlastnej nádoby
mimo výdajného okienka.
Povinnosť každého stravníka je pri odobratí stravy sa začipovať. Ak si čip zabudne doma,
príde si ráno do 8.00 hod. do jedálne vyzdvihnúť náhradný lístok na obed.
Pre prípady neuhradenia neodhlásených obedov bude povinnosť na každý
školský rok jednorazovo zaplatiť preddavok finančného príspevku na nákup
potravín vo výške 20 Eur, ktorý ak sa nevyčerpá, presunie sa do nového šk.
roka.
Tento príspevok na nákup potravín 20 Eur + režijný poplatok za september vo výške 5
Eur = spolu 25 Eur uhradí zákonný zástupca v septembri najneskôr do 2.9.2020.
V ďalších mesiacoch už zákonný zástupca uhrádza len režijný poplatok 5 Eur, podľa
platného VZN do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa strava bude odoberať
na číslo účtu:
IBAN SK92 5600 0000 0084 2376 7007.
Nezabudnite uvádzať správny variabilný symbol a do poznámky priezvisko
a triedu dieťaťa / žiaka. Prvákom bude VS pridelený na začiatku septembra. Pri
prevode do poznámky uviesť meno a triedu.

Telefón
421/2/44259012
0084 2376 7007

e-mail:
sjzakasarnou@gmail.com

IČO:
31768989

DIČ:
Bankové spojenie
2020905777 SK92 5600 0000

Základná škola s materskou školou
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
Z vyššie uvedeného finančného príspevku na nákup potravín má škola právo
automaticky strhnúť poplatok za neodhlásený obed.
Odhlásiť sa zo stravy bude možné len cez IŽK alebo mailom na sjzakasarnou@gmail.com
do 8.00 hod.
/ nie telefonicky /
Stravná jednotka od 1.9.2020 je vo výške
I.
Stupeň 1,08 Eur
II.
Stupeň 1,16 Eur
Každý, kto sa bude stravovať v ŠJ je povinný odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku na
stravovanie.
Prihlášku môžete odovzdať osobne alebo poslať mailom na
sjzakasarnou@gmail.com do 2.9.2020.
V prípade zmeny zákona o dotáciách bude stravník uhrádzať finančné príspevky v plnej
výške.
V Bratislave dňa................................
Podpis zákonného
zástupcu..............................................................
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