
Návratka:
Základná škola v Štrbe - školská jedáleň

ZÁPISNÝ  LÍSTOK

Prihlasujem svoje dieťa ........................................................, trieda ................ na stravovanie v školskej
jedálni v školskom roku 2019/2020.
Bydlisko dieťaťa..............................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu ............................................................. tel.č. ...........................
Email: ........................................................................
                                                                                                          Podpis rodiča..................................

...................................... TU ODSTRIHNÚŤ A PONECHAŤ RODIČOM...................................... ........

Odhlasovanie a platba stravného:
Od 1.9.2019 sa poskytuje žiakom ZŠ dotácia na obedy v hodnote 1,20 € na jeden obed. Podmienkou
na poskytnutie takého obeda je účasť žiaka na vyučovaní a odobraný obed. Ak je žiak neprítomný na
vyučovaní, rodič je povinný dieťa odhlásiť z obeda. Ak rodič dieťa neodhlási, hradí plnú výšku obeda.
V prípade náhleho ochorenia dieťaťa, môže rodič v prvý deň choroby odobrať obed do obedára (takýto
obed uhrádza rodič).  V nasledujúcich dňoch je povinný dieťa odhlásiť,  podľa Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva je zakázané vydávať stravu do obedárov.   
Odhlásiť  dieťa  je  možné  do  8:00  v daný  deň.  Po  tejto  hodine  už  odhlásenie  nebude  možné.

Odhlasovanie je formou SMS na tel.č. 0902 653 952 
alebo cez FB Mesengger na profile ŠJ Štrba a to z dôvodu preukázateľného spôsobu odhlásenia.
V správe musí byť uvedené meno žiaka, trieda a dátum kedy bude neprítomný. 
Každý rodič je povinný uhradiť 20,- € ako zálohu v prípade včasného neodhlásenia žiaka z obeda. 
Od septembra 2019 sa  hradí réžia v sume 2,- € na mesiac. Táto suma je paušálna, neberie sa ohľad na
počet odobratých obedov.
 Poplatky musia byť uhradené včas a pred tým ako žiak začne odoberať obedy, najneskôr do 20. dňa
mesiac vopred. 
Poplatok za celý rok v sume 40,- € (20,- € záloha + 20,- € réžia) je potrebné uhradiť do 20.08.2019.
Ak je v škole viac súrodencov, jedno dieťa musí mať vyplatený poplatok, ďalšia úhrada u ostatných
detí po dohode s vedúcou ŠJ.
Ak záloha nebude vyčerpaná, prenesie sa na budúci rok. V prípade že rodič nebude odhlasovať žiaka
z obedov a záloha sa vyčerpá, bude informovaný a bude musieť znova doplatiť zálohu pred začiatkom
nového mesiaca. Platbu je možné uhradiť trvalým príkazom, prevodom alebo poštovou poukážkou na

číslo účtu:                     SK57 0900 0000 0004 9181 4876 
V platbe do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a triedu žiaka, v prípade že máte v škole viac detí
ako jedno, uveďte do poznámky mená  a triedu všetkých detí. 
Pri platbe poštovou poukážkou na pošte je potrebné stravné uhradiť do 15. dňa v mesiaci, nakoľko
informáciu dostaneme z pošty až za 5-7 dní. Na konci roka bude urobené vyúčtovanie, ktoré sa pošle
na emailovu adresu rodiča, prípadne podľa požiadavky rodiča.
Diétne  stravovanie  sa  v školskej  jedálni  neposkytuje,  nárok  na  dotáciu  si  rodič  môže  žiadať
u zriaďovateľa.
Prosím rodičov o včasnú úhradu poplatkov aby sme sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam. Akékoľvek
informácie prosím adresujte osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ. Tel.č. ŠJ: 052 779 1214

    Prípadne na mobil: 0902 653 952

V prípade  straty  tlačiva,  nájdete  dokument  na  webovom  sídle  /  webovej  stránke  /  ZŠ  Štrba  –
www.zsstrba.sk


