Školská jedáleň,Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Prihláška na stravovanie
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie od*.........................................................................
Meno, priezvisko a trieda žiaka..........................................................................................................
Bydlisko žiaka....................................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu /rodiča/ ...............................................................................
Čís.tel......................................................e-mail..................................................................................
V Cíferi,dňa:
..............................................................
podpis zákonného zástupcu
*od dátumu pripísania na účet školskej jedálne, alebo zdokladovania úhrady za stravu
Súhlas so spracovaním osobných údajov
V súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam svoj súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov
a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania ŠJ Cífer. Zoznam osobných
údajov:meno a priezvisko dieťaťa, meno a priezvisko zákonného zástupcu,e-mail,telefónne číslo, adresa a číslo účtu. Doba
platnosti súhlasu: do ukončenia stravovania v ŠJCífer. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Prevádzkovateľ nebude sprístupňovať osobné údaje tretej strane a zároveň zabezpečí likvidáciu osobných údajov
v zmysle uvedeného zákona.

.............................................................
podpis zákonného zástupcu
POKYNY PRE STRAVNÍKA:
Spôsob úhrady: v banke priamo na účet, internetbankingom, alebo na pošte /máte udanú
mesačnú platbu a číslo účtu. Najjednoduchší spôsob úhrady je zadanie trvalého príkazu.Rodičia
môžu príspevok na stravu uhradiť aj za viac mesiacov alebo na celý školský rok. Preplatky za
odhlásené obedy poukážeme po ukončení školského roku, alebo aj skôr podľa potreby
stravníka.V novom školskom roku na mesiac september treba uhradiť platbu v mesiaci august.
Mesačná platba za stravu sa uhrádza najneskôr do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca, /platba
vopred/na číslo účtu – SK88 5600 0000 0050 9833 8001 vs-9, dôležité:do poznámky treba
uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. Suma je určená podľa stupňa /I.st. alebo II.st/ v ktorom je
zaradený žiak.
Poplatok za odobraté jedlo
I.stupeň:/ prvý až štvrtý ročník /
Obed:............za jeden deň...1,24 eur..............mesačná platba....................24,80 eur
II.stupeň:/ piaty až deviaty ročník /
Obed:.............za jeden deň...1,31 eur..............mesačná platba....................26,20 eur
Hlavné pravidlá pri výdaji stravy /obedov / cez čipovú kartu:
Jednorazovo si stravník zakúpi čipovú kartu v hodnote 5 €, /platí aj pre stravníkov v hmotnej
núdzi/, ktorá oprávňuje stravníka na odber jedného obeda za deň.
Čipová karta sa platí v hotovosti v kancelárii vedúcej školskej jedálne.
Keď bude zaplatená strava a nebude zakúpená čipová karta, strava nebude vydaná.
Na jednu čipovú kartu je možné odobrať za jeden deň len jeden obed. Po včasnom zaplatení
stravy sa aktivuje činnosť čipovej karty a stravník si odoberie stravu tak, že pri výdajovom
okienku v školskej jedálni si priloží čipovú kartu ku snímaču.
Stratu či odcudzenie čipovej karty je nutné okamžite nahlásiť vedúcej ŠJ, ktorá ju zablokuje,
stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť novú čipovú kartu.
Odhlásiť,resp.,prihlásiť dieťa na stravu je možné najneskôrk nasledujúcemu dňu do
13,30hod., na ďalšie nasledujúce dni počas celého dňa.Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu
sa finančná náhrada neposkytuje. Zákonný zástupca /rodič/ dieťaťa je povinný dieťa odhlásiť zo
stravy pri chorobe, odchode zo školy a pod. V prípade včasného neodhlásenia v teň deň , keď
dieťa ochorie, strava sa môže odobrať do obedára iba v prvý deň neprítomnosti žiaka v ŠJ od
11,30 hod. do 13,30 hod. ostatné dni sa musia odhlásiť. Číslo tel. do ŠJ je 0903 947 570.

