Pokyny pre stravníkom na školský rok 2020/2021

1. Číslo účtu na ktorý sa uhrádza strava : SK9211000000002628551990
Úhradu je možno realizovať len prostredníctvom bankového prevodu, šekom a IB. Do popisu uviesť :
meno a priezvisko dieťaťa, triedu a VS - variabilný symbol: uvádzame evidenčné číslo stravníka.
2 .Všetci stravníci vypíšu zápisný lístok na stravovanie na nový školský rok.
Vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok prosím doručte do školskej jedálne najneskôr
do 28.8.2020
3. Stravníci, ktorí sa stravovali v predchádzajúcom školskom roku už majú pridelený variabilný symbol (VS)
a ostáva nezmenený.
4. Noví stravníci – variabilný symbol (VS) si zistite buď telefonicky alebo osobne v ŠJ.
5. Zápisný lístok si môžete stiahnuť z našej stránky školy alebo osobne Vám vydá a vypísaný aj prevezme
pracovníčka ŠJ.
6. Na účet školskej jedálne je potrebné uhradiť v auguste/ pred začatím stravovania:
zálohový jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,- €, platí to pre žiakov 1.ročníka, ktorý
bude tvoriť rezervu platieb za neodhlásené obedy a doplatok k strave - podľa kategórie stravníka
/I.stupeň, II.stupeň / podľa zápisného lístka. Ostatní žiaci, ktorým ostali preplatky z minulého školského
roka z jednorazového príspevku, nech sa informujú v ŠJ o doplatku na september – december 2020.
7. Preplatky sa vracajú 1x ročne, v júli po ukončení školského roka.
8. Strava sa začína poskytovať od 02.09.2020
Od 1.9.2019 do 31.12.2020 máte nárok na dotáciu 1,20 Eur na 1 obed podľa zákona 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri splnení
určitých podmienok:
1. žiaka záväzne prihlásiť na stravu (zápisný lístok) a uhradiť stanovené poplatky
2. žiak sa musí zúčastniť na výchovno-vzdelávacej činnosti
3. žiak musí odobrať obed (označiť čipom výber obedu a skonzumovať obed v ŠJ)
Vysvetlenie:
1. Pri nedodržaní prvej podmienky žiak nebude mať obed.
2. Pri nedodržaní druhej podmienky, keď nestihne rodič žiaka vyhlásiť z obedu (neplánovane ochorel v noci,
iba v prvý deň PN), suma za obed bude stiahnutá zo zálohovej platby 20,00 Eur a ostatné dni choroby musí
obedy odhlásiť!
3.Pri nedodržaní tretej podmienky, keď žiak neodčipne obed, uhradíte plnú sumu za tento obed (bude stiahnutá
zo zálohovej platby 20,00 Eur), preto dohliadnite, prosím na svoje deti, aby nosili čip na obed a určite sa
odčipli.
Prosíme rodičov, aby v súvislosti so stravovaním v školskej jedálni viedli svoje deti k zodpovednému
správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na
skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia, alebo nie.
Diétne stravovanie: Záujem o diétne stravovanie (diabetes, celiakia, šetriaca) oznámte vedúcej ŠJ do
02.09.2020.
Stránkové dni a hodiny : od 26.08.2020 - 31.08.2020
od 9.00 hod. – 14.00 hod.
Ostatné informácie u vedúcej ŠJ alebo na stránke školy.
Anna Dudášová, vedúca ŠJ

