Oznam školskej jedálne na školský rok 2020/2021
Oznamujeme rodičom žiakov základnej školy, že z dôvodu zmeny organizácie výdaja stravy
bude dňa 02.09.2020 poskytnutá strava len pre žiakov ŠKD.
Strava pre všetkých žiakov školy bude zabezpečená od 03. 09. 2020. Žiaci sa na stravu
môžu prihlásiť do 31.08.2020 prostredníctvom edupage alebo telefonicky 0917 273 326.
Jedálny lístok je dostupný na edupage.
Informácie o platbe za obedy
Od 01.09.2020 - 31.12.2020 zostávajú stále platné obedy zadarmo.
Podmienky platby za stravu zostávajú nezmenné. Rodičia nemusia platiť kaučnú pokutu za tento
školský rok, nakoľko peniaze za kauciu sa nevracali späť.
Poplatky za obedy sú:
–

žiaci 1., 2., 3., 4. ročníka - 6,00 € za mesiac,

–

žiaci 5. a 6. ročníka - 6,60 € za mesiac,

–

žiaci 7., 8. a 9. ročníka - 6,00 € za mesiac z dôvodu nevracania preplatkov za stravu.

Zápisný lístok na obed si žiak prevezme u svojho triedneho učiteľa a odovzdá najneskôr do
04.09.2020 svojmu triednemu učiteľovi.
Podmienky platby:
•

Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne, najneskôr do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca a to bankovým prevodom na číslo účtu:
SK24 0200 0000 0000 2063 7332, do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť:
meno, priezvisko a triedu žiaka.

•

Dotácia k stravovacím návykom vo výške 1,20 € na 1 obed sa vzťahuje len na žiaka, ktorý
sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole minimálne 1 vyučovaciu hodinu.

•

V prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa
zo stravy deň vopred do 14:00 hod., telefonicky na č. 0917 273 326 alebo
prostredníctvom edupage.

•

Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je
povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť uhradiť príspevok za stravné v plnej výške.

•

V prípade neodhlásenia žiaka bude z kaučnej pokuty strhávaná plná suma stravného.

•

Počas Covid-19 nebude možné odobratie obedu do obedára alebo inej na to určenej
nádoby z dôvodu zabezpečenia hygienických podmienok stanovených RÚVZ. Z tohto
dôvodu je potrebné stravu pravidelne odhlasovať.

V Chlebniciach , dňa 28.08.2020
Lenka Hajdúchová
vedúca školskej jedálne

