Školská jedáleň pri ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín

Zápisný lístok na

stravovanie

Meno a priezvisko stravníka:........................................................................... trieda:..................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu...........................................................tel. číslo...............................
Email zákonného zástupcu používaný na internetové objednávanie obedov:
.......................................................................................................................................................................
Číslo účtu pri platbe cez internetbanking v tvare IBAN.................................................................................
V Šamoríne........................................

Podpis stravníka/zákonného zástupcu....................................

Svojim podpisom potvrdzujem, že akceptujem podmienky školskej jedálne.
Pokyny a informácie pre rodičov:
1. Stravná jednotka pre žiakov:

suma na potraviny + režijný poplatok
1. stupeň
1,21
+
0,20
2. stupeň
1,30
+
0,20
Dospelé osoby
1,41
+
1,00

= 1,41 €
= 1,50 €
= 2,41 €

2. Dotácia štátu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky 1,20 je zrušená. Informácie o nároku na obedy zadarmo si môžete prečítať na stránke
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ( https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-predeti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173
3. Sumu za obedy hradí zákonný zástupca.
4. Dieťa je možné odhlasovať denne do 14:00 na nasledujúci deň cez internet(ak si ho aktivujete u vedúcej ŠJ),
osobne alebo telefonicky na t.č. 031/5622521, kde môžete nechať aj telefonický odkaz s menom a triedou žiaka,
odhlasovanie cez email nebude akceptované.
5. Aby sa mohlo využívať internetové objednávanie a odhlasovanie, je potrebné, aby účet stravníka nebol
v nedoplatku, preto je nutné, aby rodič uhradil minimálne 30.- €, aby sa dieťa dalo prihlasovať.
6. Obedy sa vydávajú v čase od: 11:00 – 11:30 pre dôchodcov a žiakov, ktorým rodičia berú obed v prvý deň ak ho
nestihli odhlásiť. Pri chorobe je rodič povinný odhlásiť dieťa.
11:30 – 14:00 hodiny počas riadneho vyučovania
11:30 - 13:30 hodiny počas skráteného vyučovania
7. Na konci každého mesiaca žiakov prihlasujú rodičia cez stránku www.strava.cz na nasledujúci mesiac.
Odporúčame navštíviť stránku minimálne 2 krát do mesiaca, aby boli obedy včas prihlásené na celé obdobie.
Stravníci, ktorí nemajú prístup k elektronickému prihlasovanie sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ na dohodnutie
podmienok stravovania
8. Nezabúdajte prosím, že za obedy a platby za stravné pre vaše dieťa ste zodpovední VY.
9. Účet školskej jedálne: SK65 0200 0000 0000 1313 1122 variabilný symbol pri platbe je evidenčné číslo stravníka
e-mail: ingrid.feketeova@zsklasam.sk
10. Výška úhrady je daná rozhodnutím riaditeľa školy, ktoré je zadané v súlade s Všeobecne záväzným nariadením
vydaným zriaďovateľom školy mestom Šamorín, a môže sa v priebehu školského roka meniť v závislosti od zmeny
platnej legislatívy a VZN MÚ Šamorín, ktoré upravuje výšku poplatkov za stravovanie. Úhrady sa robia mesačne
formou trvalého príkazu alebo cez internet-banking do 23. tieho v mesiaci. Vyúčtovanie sa robí na konci školského
roka na požiadanie. Stravníci, ktorí nemajú takúto možnosť úhrad sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ na dohodnutie
platieb.

