Školská jedáleň pri materskej škole Turček (ďalej len „ŠJ pri MŠ Turček“), 038 48 Turček 315
Zriaďovateľ: Obec Turček, 038 48 Turček 123, IČO: 00317012 DIČ: 2020597953
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE
Prihlasovacie údaje:
Meno a priezvisko stravníka: ....................................................................................................................
Bydlisko:

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

Meno a priezvisko matky/otca (zákonného zástupcu) (len v prípade prihlášky dieťaťa MŠ):
...................................................................................................................................................................
Telefonický kontakt na stravníka, na zákonného zástupcu (len v prípade prihlášky dieťaťa MŠ):
...................................................................................................................................................................
Záväzne sa prihlasujem/záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni na školský
rok: ............./............... Odo dňa: .................................
Spôsob úhrady:
Platba za stravné sa uhrádza (kuchárke) v hotovosti do pokladne ŠJ pri MŠ Turček.

Upozornenie:
Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, najneskôr v ten ktorý deň ráno do 8:00
hod. v ŠJ pri MŠ Turček osobne, alebo na tel. č. 0950 832 568. Za neodobratú a včas neodhlásenú
stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Poplatok za stravné je potrebné uhradiť do 25.
dňa v príslušnom mesiaci (napr. platba za október sa vykonáva do 25. októbra).

.....................................
podpis stravníka, resp. zákonného zástupcu dieťaťa
Cenník:
Deti v MŠ:

Predškoláci*:

Desiata:

0,28 eur

0,00

Obed:

0,68 eur

0,00

Olovrant:

0,23 eur

0,00

Zamestnanci obce:

1,00 eur

Cudzí stravníci:

2,22 eur

Finančné pásma nákladov na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov boli schválené Obecným
zastupiteľstvom v Turčeku: Uznesenie č. 43/2011 zo dňa 29. 6. 2011
* Jedná sa o zabezpečenie obeda a iného jedla v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „strava“) dotácia sa
poskytuje vo výške 1,20 € na deň. Poskytne sa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo: výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole, povinnosťou každého rodiča, zákonného zástupcu je: v prípade, že sa
dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, dieťa odhlásiť najneskôr do 8.00 hod. zo
stravy. Ak rodič svoju povinnosť nesplní a svoje dieťa neodhlási – bude sa mu stravné účtovať.

