Informácie pre rodičov žiakov Základnej školy Nižný Klátov

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 obce Nižný Klátov výška mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí pri Základnej
škole, Klátovská 159/56, Nižný Klátov činí 5 eur za dieťa mesačne.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je zákonný zástupca
povinný uhradiť vychovávateľke vopred a to do 20-teho septembra (na činnosť klubu od
septembra do decembra), do 20-teho januára (na činnosť klubu od januára do marca), do 20-teho
apríla (na činnosť klubu od apríla do júna) priamou platbou.
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Informácie pre rodičov žiakov ZŠ stravujúcich sa
v Školskej jedálni pri MŠ Nižný Klátov

1. Náklady na potraviny
Príspevok na nákup potravín podľa vekových kategórii: stravníci od 6 do 11 rokov - 0,95 €,
stravníci od 11 do 15 rokov - 1,01 €
Platba za náklady na potraviny sa uhrádza do 20-teho v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac,
s výnimkou septembra, do 20.9. sa uhrádza stravné za september a október naraz. Stravné sa
uhrádza vopred na celý mesiac, preplatky stravného sa odpočítavajú mesiac pozadu.
Číslo potravinového účtu: 1661103757 / 0200, IBAN: SK24 0200 0000 0016 6110 3757
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: mmrr /kde mm je mesiac a rr rok za ktoré sa platba uhrádza/
2. Režijné náklady
Príspevok na režijné náklady pre stravníkov od 6 do 15 rokov je vo výške 1,00 €/mesačne. Za
obdobie september až december sa uhrádza jednorázovo príspevok (4 €) do 20.septembra, za
obdobie január až jún, sa uhrádza jednorázovo príspevok (6 €) do 20.januára vedúcej školskej
jedálne.
3. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy
Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je potrebné 24 hodín vopred (denne do 14:00 hod) alebo v
súrnych prípadoch (choroba) v čase od 7:00 hod. do 8:00 hod. v daný deň a to:
osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, v kuchyni u kuchárky alebo telefonicky na čísle 055 - 6967 266.
Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11:30 hod. do
13:00 hod. Ostatné dni počas choroby musí byť stravník zo stravy odhlásený.

