Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Ul. Škultétyho 11, Tornaľa
e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com, tel: 047 50 11 263

Zápisný lístok
Na školský rok 2018/2019
Meno a priezvisko žiaka/stravníka: ............................................................

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

Bydlisko žiaka/stravníka: ..........................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ....................................................
Tel. číslo zákonného zástupcu: ................................................
V Tornali .....................................

e-mail: ..........................................
................................................................
podpis zákonného zástupcu stravníka

Súhlas dotknutej osoby
Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému - Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Ul. Škultétyho 11, Tornaľa, so spracúvaním
osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, v informačnom systéme Stravovanie (jedáleň) prevádzkovateľa pre účel poskytovania stravovania,
a to v rozsahu:
- meno a priezvisko stravníka, dátum narodenia, adresa, bydlisko,
- meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefónne číslo zákonného zástupcu, číslo účtu.
Tento súhlas udeľujem v súlade s § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov počas celej doby poskytovania stravovania a počas doby nutnej na
archiváciu. Po uplynutí tejto doby budú všetky osobné údaje zlikvidované. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
V Tornali ................................

......................................................................
podpis zákonného zástupcu žiaka

___________________________________________________________________________________________________________________

Pokyny pre stravníkov
1.Poplatky
Poplatok za jeden obed ročníky 1.- 4.
Poplatok za jeden obed ročníky 5.- 9.
Mliečna desiata
2. Spôsob úhrady stravy:
a) poštovou poukážkou

0,95 € obed + 0,05 € réžia
1,01 € obed + 0,05 € réžia
0,27 €

b) príkazom cez internetbanking

0,05 € hmotná núdza
0,06 € hmotná núdza

c) prevodným príkazom v banke

číslo účtu SK56 5200 0000 0000 1435 7473, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť
meno dieťaťa a triedu (z dôvodu kontroly)
3. Stravné musí byť uhradené k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca!
(napr. stravné za január je potrebné uhradiť do 31. decembra)
4. Prihlasovanie a odhlasovanie stravy:
- online na web stránke školy rodič odhlasuje žiaka zo stravy 24:00 hod. vopred
- v prípade ak dieťa po chorobe, resp. z iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka v škole,
nastupuje do školy, je možné ho prihlásiť na stravu v daný deň do 7:30 hod. telefonicky
- v prípade choroby dieťaťa, resp. z iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka v škole, je
možné odhlásiť dieťa zo stravy v daný deň do 7:30 hod. telefonicky
- za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
- počas choroby žiaka sa poskytuje obed do obedára len v prvý deň ochorenia dieťaťa,
ďalšie dni treba dieťa zo stravy odhlásiť
- nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo po obed do obedára samo
Kontakt na vedúcu jedálne ZŠS: pevná linka 047 50 11 263
e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com
web stránka: zstornala.edupage.org

