Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca , Školská jedáleň

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/23 v súlade s § 9 ods. 1
písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania
Výdajná školská jedáleň – Stredná odborná škola technická Čadca
Meno a priezvisko žiaka/zamestnanca: .....................................................................................................
Trieda, ktorú bude žiak navštevovať v šk.roku 2022/2023...................................................
Adresa bydliska: ....................................................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:................................................................................................................
Tel. kontakt:............................................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................... .............................................
Číslo bankového účtu vo formáte IBAN:
(v prípade vrátenia preplatkov)

____

____

____

____

____

____

Spôsob úhrady stravných poplatkov: bezhotovostný platobný styk /internetbanking,* vklad na účet*trvalý príkaz/
Zákonný zástupca žiaka/žiak/zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky
organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:










Stravník uhrádza príspevok na stravovanie vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet školskej
jedálne číslo: SK59 5600 0000 0077 5644 3006.
Novým stravníkom bude variabilný symbol pridelený po odovzdaní zápisného lístka, stravníkom, ktorí
sa už v ŠJ stravovali, VS ostáva.
Každý stravník bude prihlásený na stravu mesačne na základe pripísanej platby na účet školskej jedálne.
V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,
je povinnosťou stravníka alebo zák. zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase.
V prvý deň PN je možné obed odobrať do obedára vo vyhradenom čase od 11:15 - do 11:30 hod.
Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Preplatky za stravu budú vrátené v mesiacoch JÚL, AUGUST 2023 na účty uvedené v zápisných
lístkoch.
Na evidenciu stravovania stravníka bude slúžiť žetón s čipom !
V prípade neprítomnosti stravníka v škole je povinnosťou žiaka/zákonného zástupcu/zamestnanca
odhlásiť žiaka zo stravy deň vopred do 14:00 hod. telefonicky (0911 506 171, 4335690), osobne alebo cez
internet elektronicky jedalen.zsrazusova@gmail.com , formou SMS. V pondelky odhlasujeme od 6:30 do
7:00 hod.

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov
Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so
spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, tiež číslo účtu zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka, prevádzkovateľovi ŠJ pri ZŠ, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca, pre účel poskytnutia stravovania, po
dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V ..................................dňa...............................
.................................................................
Podpis zákonného zástupcu žiaka /žiaka/zamestnanca

