PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni :
Pri Základnej škole, Moskovská 2,974 04 Banská Bystrica na školský rok 20......./20..............
Meno a priezvisko dieťaťa : ....................................................................................trieda..............................
Bydlisko dieťaťa: .......................................................................................dátum narodenia...........................
Meno a priezvisko matky /zákonného zástupcu / : ....................................................................................
číslo telefónu : ............................................................................................................ ................................
Meno a priezvisko otca /zákonného zástupcu/ : ...................................................................................... ..
číslo telefónu : ...........................................................................................................................................
Spôsob úhrady : .......................................................................................................................................
Platba za stravné sa uhrádza cez internetbanking kedykoľvek .
* cez internet
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín
Deti I. stupeň: /obed/
................ ......... 1,01 €
Deti II. stupeň /obed/
..........................
1,09 €
Deti v hmotnej núdzi na I. stupni musia doplatiť 0,01 cent/ na deň/, nakoľko mesto hradí stravu len do
výšky 1€.
Deti v hmotnej núdzi na II. stupni musia doplatiť 0,09 cent/ na deň/, nakoľko mesto hradí stravu len do
výšky 1€.

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov na stravovanie paušálne
čiastkou na jedného stravníka mesačne 4,00 €.
Zákonný zástupca žiaka, alebo žiak sa odhlasuje zo stravovania pri chorobe, odchode zo ZŠ, ak sa
prestáva stravovať a vráti čipovú kartu.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Ak si rodič zo
stravy dieťa neodhlási včas, môže si prísť pre obed (prvý deň choroby) do obedára od 11:30 hod.–
do12:00 hod. cez vchod do školskej kuchyne, nie cez školskú jedáleň.
Súhlas so spracovaním osobných údajov: Týmto dávam podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním, a uchovaním
svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení
školského stravovania. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby
nevyhnutnej na archiváciu /3 roky po skončení dochádzky do zariadenia školského stravovania/.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h / zákona č. 1. 122/2013 Z. z.
zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 20 ods.3 cit. zákona je
ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
Vyplnenú prihlášku prineste v auguste, keď prídete vybavovať čipovú kartu pre svoje dieťa.
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka/ :...................................
Dátum: ...........................20.......

