Zápisný lístok stravníka
Záväzné prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania.
Školská jedáleň(ďalej len ŠJ) pri ZŠ Nevädzová 2, Bratislava v Mestskej časti Bratislava
od dňa............................na školský rok 2022/2023
Meno a priezvisko stravníka/žiaka:........................................................... Trieda ..................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):......................................................................
Číslo telefónu:......................mailová adresa :............................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):..........................................................................
Číslo telefónu:........................mailová adresa : .........................................................................
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Úhradu na stravovanie, náklady uhrádza zákonný zástupca žiaka vopred, najneskôr do 25. dňa
v mesiaci formou: *trvalý príkaz *internetbanking
*spôsob platby podčiarknuť
Úhrada stravovania (číslo účtu ŠJ) SK49 0200 0000 0020 8183 2659
Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno dieťaťa, triedu a variabilný symbol.
Stravná jednotka.
- za žiaka / od 6 do 11 rokov/ 1,21eur /obed/ deň
- za žiaka / od 11 do 15 rokov/ 1.30 eur/ obed/ deň
Podmienky organizácie režimu stravovania.
1.Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 8.00
hod. ráno.
2.Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.
3.V prípade, že žiak podľa posúdenia ošetrujúceho lekára spĺňa nárok na poskytovanie
diétneho stravovania, je nutné uviesť druh diéty a stravu upravíme podľa možnosti
kuchyne.
- potvrdenie od odborného lekára
Možnosti odhlasovania zo stravovania:
on-line na web-stránke školy: www.eskoly.sk
SMS na tel. č.: +421 0904 128853
mailom na adrese: tatiana.stefunkova@gmail.sk
V súlade so VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov, zákonný zástupca žiaka prispieva na
čiastočnú úhradu režijných nákladov spojenú s prípravou a výdajom jedál v paušálnej sume
13 eur na mesiac.
príklad
- stravník žiak ZŠ 1. stupeň obed
Denný poplatok potraviny 1,21 x 20(priemerný počet pracovných dní) = 24,20 + 13
mesačná réžia paušál = 37,20eur mesačne

- stravník žiak ZŠ 2. stupeň obed
Denný poplatok potraviny 1,30 x 20(priemerný počet pracovných dní) = 26 + 13 eur
mesačná réžia paušál = 39 eur mesačne
(tieto výpočty môžete zadať ak platby preferujete trvalým príkazom)
Odber stravy je evidovaný elektronicky prostredníctvom čipu priamo v ŠJ.
Nový stravník čip dostane bezplatne s prihlasovacími údajmi do aplikácii www.eskoly.sk
(osobne)
-pri strate čipu je stravník povinný zakúpiť si čip
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa:
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému–ŠJ pri ZŠ
Nevädzová 2, Bratislava, Tatiana Štefunková so spracovaním osobných údajov žiaka,
ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel
poskytnutia stravovania v rozsahu:
- meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska
- meno, priezvisko zákonného zástupcu, telefonický kontakt a mailový kontakt,
- číslo účtu zákonného zástupcu žiaka.
Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené
podmienky organizácie režimu stravovania.

––––––––––––––––––––––––––––––––Podpisy zákonných zástupcov žiaka
V Bratislave dňa ......................

