Základná škola Starozagorská 8, 04023 Košice, IČO: 31985921

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE - DOSPELÝ STRAVNÍK

Zamestnanec – uveďte názov školy: .............................................................................................
Dôchodca – samoplatca – cudzí stravník, alebo cez Mesto KVP. .................................................

Meno a priezvisko stravníka: .......................................................................................................
Bydlisko:...............................................................Telefónne číslo: .............................................
E - mailová adresa:
............................................................. @ ..............................................
sa záväzne prihlasujem na obedy v hodnote, ktorá je určená Zriaďovateľom ZŠ Starozagorská a môže
sa meniť.
v dňoch: (vyznačte zakrúžkovaním dni keď nebudete chodiť na obed, ináč platí, že poberáte obed
celý týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

v školskej jedálni pri Základnej škole Starozagorská 8 Košice.
Platbu zasielam z účtu č.: .............................................................................. s doplňujúcimi údajmi
a to s uvedením mena, priezviska stravníka na účet č. 0503906007/5600 (Prima banka) v tvare
IBAN: SK 68 5600 0000 0005 0390 6007, prípadne poštovou poukážkou.
Beriem na vedomie, že táto záväzná prihláška platí na školský rok 2019/2020. Pri odchode je
povinnosťou stravníka stravu včas odhlásiť t.j. do 24 hodín, vo výnimočných prípadoch do 8.00 hod.
v daný deň. (Pokiaľ nebude určené školou ináč napr. koniec kalendárneho roka, koniec školského roka
a pod.) V prípade, že strava nebude včas odhlásená, sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje, stravu
si však v daný deň môžete odobrať a sami presunúť do obedára.
Je prísne zakázané vydávať stravu do obedárov priamo z výdajového okienka! Platbu stravného je
nevyhnutné uhradiť mesiac vopred, najneskôr do 5 – ho dňa príslušného mesiaca (pozri VZN MMKE).
Na vyzvanie vedúcej ŠJ predloží stravník doklad o zaplatení stravného, v opačnom prípade môže byť
stravník odhlásený zo stravy po tomto termíne bez predošlého upozornenia. Za hromadné odhlášky
(výlety, ŠVP a pod.) najneskôr 48 hodín vopred zodpovedá organizátor podujatia. Registrácia stravy
sa realizuje prostredníctvom RFID Čipu, ktorý stravník predkladá pri výdajovom okienku.
Jedálny lístok, aktuálne informácie a pod. nájdete na stránke https://eskoly.sk/. Telefón školskej jedálne:
055/6440956,
emailová
adresa:
starozagsj@centrum.sk,
internet:
http://www.zsstarozagorska.sk/skolska-jedalen

Touto prihláškou zároveň dávam súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov v informačnom
systéme školy „Stravovanie – jedáleň“ prevádzkovateľa pre účel poskytnutia stravovania, a to v hore
uvedenom rozsahu. Tento môj súhlas udeľujem v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov počas celej doby poskytovania stravovania a počas doby nutnej na archiváciu. Po
uplynutí tejto doby budú poskytnuté osobné údaje náležite zlikvidované. Som si vedomá/ý, že tento
súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.
Ďalej beriem na vedomie, že tieto osobné údaje môžu byť podľa §158 Zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
SR ďalej poskytnuté na spracovanie tretím osobám a to Mesto Košice, ÚPSVaR SR.
Košice, dňa: ............................................
Podpis stravníka:

...............................................................

Prihláška došla dňa: ............................................. Stravovanie začína od:...................................
RFID Čip vydaný: ................................................ Číslo: ............................................................

Základná škola Starozagorská 8, 04023 Košice, IČO: 31985921
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE MŠ

Meno a priezvisko zákonných zástupcov dieťaťa :
Otec:................................................................

Matka: .........................................................

Bydlisko: ........................................................

Telef. číslo: ......................./..........................

E - mailová adresa:
............................................................. @ ..............................................

záväzne prihlasujeme svoje dieťa: ............................................................................................
bydlisko:

ktorý

...............................................................,

navštevuje:

.............................................................................................................. na celodennú stravu, zakrúžkujte
dni, keď nebude chodiť na stravu, ináč platí, že dieťa bude chodiť celý týždeň na stravu
PO

UT

ŠT

ST

v školskej jedálni pri Základnej škole Starozagorská 8 Košice.

PI

Desiata, obed a olovrant v hodnote je

určenej Zriaďovateľom ZŠ Starozagorská a môže sa zmeniť. Réžijné náklady vo výške 1,20 €.
Platbu zasielame z účtu č.: .............................................................................. s doplňujúcimi údajmi a to
s uvedením mena, priezviska dieťaťa, triedy na účet č. 0503906007/5600 (Prima banka) v tvare IBAN:
SK 68 5600 0000 0005 0390 6007, prípadne poštovou poukážkou.
Beriem na vedomie, že táto záväzná prihláška platí na školský rok 2019/2020. Pri odchode zo školy,
chorobe a pod. je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa stravu včas odhlásiť t. j. do 24 hodín, vo
výnimočných prípadoch do 8.00 hod. v daný deň. (Pokiaľ nebude určené školou ináč napr. koniec
kalendárneho roka, koniec školského roka a pod.) V prípade, že strava nebude včas odhlásená, sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje, stravu si však v daný deň môžete odobrať a sami presunúť
do obedára.

Platbu stravného je nevyhnutné uhradiť mesiac vopred, najneskôr do 5 – ho dňa

príslušného mesiaca (pozri VZN MMKE). Na vyzvanie vedúcej ŠJ predloží zák. zástupca dieťaťa doklad
o zaplatení stravného, v opačnom prípade môže byť dieťa odhlásené zo stravy po tomto termíne bez
predošlého upozornenia. Za hromadné odhlášky (výlety, ŠVP a pod.) najneskôr 48 hodín vopred
zodpovedá organizátor podujatia.
Jedálny lístok, aktuálne informácie a pod. nájdete na stránke https://eskoly.sk/. Telefón školskej jedálne:
055/6440956,

emailová

adresa:

http://www.zsstarozagorska.sk/skolska-jedalen.

starozagsj@centrum.sk,

internet:

Súrodenci na škole (majú samostatnú prihlášku)
Meno a priezvisko: ...................................................... tr.: ............
Meno a priezvisko: ...................................................... tr.: ............
Meno a priezvisko: ...................................................... tr.: ............

Touto prihláškou zároveň dávam súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov v informačnom
systéme školy „Stravovanie – jedáleň“ prevádzkovateľa pre účel poskytnutia stravovania, a to v hore
uvedenom rozsahu. Tento môj súhlas udeľujem v súlade so Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov počas celej doby poskytovania stravovania a počas doby nutnej na archiváciu. Po uplynutí tejto
doby budú poskytnuté osobné údaje náležite zlikvidované. Som si vedomá/ý, že tento súhlas môžem
kedykoľvek písomne odvolať. Ďalej beriem na vedomie, že tieto osobné údaje môžu byť podľa §158
Zákona č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Zákona č. 544/2010 Z. z.

o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR ďalej poskytnuté na spracovanie tretím osobám a to Mesto
Košice, ÚPSVaR SR.
Košice, dňa: ............................................

Podpisy zákonných zástupcov dieťaťa:
Matka: ...................................................................
Otec: .....................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihláška došla dňa: ............................................. Stravovanie začína od:...................................

