
     PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE - Zápisný lístok          

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania na:

Školský rok : 2022/2023 od dňa:

Názov zariadenia         : Stredná odborná škola pedagogická  Bottova 15A, 054 01  Levoča

                                                                                    Školský internát Námesie Majstra Pavla 22,  054 01  Levoča

Meno a priezvisko stravníka : _____________________      Tel1: ____________

Meno a priezvisko zák. zástupcu      : _____________________      Tel2: ____________

Email stravníka : _____________________    Trieda: __________

Email zák. zástupcu : _____________________    

Spôsob úhrady: 

1. bankovým prevodom na u. č. SK09 8180 0000 0070 0051 3975 ( strava, uvádzať  meno a triedu žiaka ) 

trvalý príkaz: /v prípade záujmu zriadenia TP/ 

celodenná strava: 72 €, obedy: 27,90 €  dátum splatnosti TP do 10. dňa v  mesiaci / 10 splátok/

2. bankovým prevodom na u. č. SK31 8180 0000 0070 0051 3967 (ubytovanie,  meno a trieda žiaka ) 

trvalý príkaz:   ubytovanie: 36 €, dátum splatnosti TP do 10. dňa v mesiaci / 10 splátok/

3. poštovou poukážkou

        Denný poplatok - stravné              

Stravníci od 15 do 19 rokov celodenná strava  (1. pásmo +réžijné náklady): 4,00 € / platba za deň                  

Raňajky:    0,67 €                                                                                 Ubytovanie:  36,00 € /platba za mesiac

Desiata:    0,56 €                                                                                                           

Obed:        1,55 €

Olovrant : 0,36 €

Večera:     0,86 €

             Všeobecné pokyny              

Úhrada za stravu sa vykonáva mesačne vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Odhlásenie z celodennej stravy  
deň vopred do 12:00 telefonicky, a taktiež vo výchove ŠI. Žiaci, ktorí odoberajú len oded môžu sa odhlásiť telefonicky, 
SMS a cez edupage v daný deň do 07:15. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. V 
našom zariadení je zavedený elektornický výdaj stravy cez číp (cena 3,50 €), alebo ISCO kartu. Zakúpený číp platí počas 
celého obdobia štúdia. ISCI sa registruje u vedúcej ŠJ.

Telefónny kontakt (vedúca ŠJ): 0918 518 996

       Prehlásenie               

        Súčasne svojim podpisom udeľujem svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 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, 
vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie 
účelu   a počas  doby  nevyhnutnej    na archiváciu   (3roky).    Prevádzkovateľ    sa zaväzuje,    že  v zmysle 
ustanovenia   §19 ods.  2  zákona   č. 18/2018 Z. z.   zlikviduje  osobné údaje  dotknutej osoby po uplynutí 
stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 písm.c. citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

V      ________ dátum :   _________

        podpis zák. zástup


