Príloha č. 4/ VZN č. 4/2019
ZÁPISNÝ LÍSTOK
stravníka - zamestnanci
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šúrovce od 01. 09. 2019
Meno a priezvisko :..................................................................................................................
Bydlisko:
......................................................................................................................
Číslo telefónu: .........................................e-mail:.....................................................................
Spôsob úhrady nákladov na nákup potravín (ďalej len „stravné“) a režijné náklady
školskej jedálne (ďalej aj ako „ŠJ“) – pokyny pre zamestnancov:
Úhrada za stravovanie sa realizuje formou:
* trvalý príkaz
* internetbanking

* poštovou poukážkou

Úhrada stravovanie a režijné náklady – zamestnanec
• 1,33 € (úhrada nákladov na nákup potravín – 2. finančné pásmo)
• 1,67 € (úhrada režijných nákladov)
• Spolu 3,00 €
Úhradu za stravovanie a režijné náklady na prevádzku je potrebné zaslať na nasledovný účet
ŠJ v tvare IBAN SK4511110000006622040020
........................................................................................................................................................
Pri úhrade je potrebné do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko zamestnanca.
Vyúčtovanie úhrady na nákup potravín a úhrady režijných nákladov bude po ukončení
školského roka 2019/2020, najneskôr do 15. 07. 2020. Preplatok bude vrátený na jeho číslo
účtu (v tvare IBAN)
číslo účtu zamestnanca
................................:.....................................................................................
Náklady a úhrada za stravovanie v ŠJ pri ZŠ tvoria:
Náklady na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníka v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v ŠJ sú stanovené vo
Všeobecne záväznom nariadení obce ....................
Výška nákladov na stravovanie na jedného stravníka – zamestnanca
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo (obed): 1,33 €/deň
• Režijné náklady: 1,67 €/deň
Podmienky organizácie režimu stravovania
Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej
výrobnej praxe - HACCP a pod.)
- Odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 13.00 hod. deň vopred,
- nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň,
- v prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30
- 13.30 hod.,
- za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.
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Spôsob odhlasovania zo stravy
•
•

telefonicky na tel. č.: 033/5595317
osobne v ŠJ alebo elektronicky

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – ŠJ
so spracovaním osobných údajov zamestnanca, a to v informačnom systéme Stravné, pre
účel poskytnutia stravovania v rozsahu:
• meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska,
• meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail.
• číslo účtu zamestnanca
Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Svojím podpisom
potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky hore uvedené pravidlá stravovania.
............., dňa .........................
......................................................
podpis zamestnanca
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