
 
ZÁPISNÝ LÍSTOK 
stravníka ŠJ pri ZŠ 

 
Záväzne prihlasujem dieťa/ žiaka/ študenta/ na stravovanie v zariadení školského stravovania         
(ďalej len ŠJ): 
Školská jedáleň pri ZŠ ul. Školská 4, Vrbové, od dňa .............................na šk. rok 2020/2021 

Meno a priezvisko stravníka/žiaka:  
Trieda:  
Bydlisko:  
Číslo telefónu:  
Meno a priezvisko  (zákonného zástupcu):  
Číslo telefónu:  
 
VS stravníka/dieťaťa:.........................../ bude pridelený po odovzdaní prihlášky ,vedúcou        
stravovne . 
.................................................................................................................................................... 
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ sa skladá z : 
 
1.Príspevku na stravovanie vo výške 20 obedov . 

/ Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom             
dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový             
príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške/. 
2.Príspevok na režijné náklady paušálna suma 2 €/mesiac, ak sa v príslušnom mesiaci             
odstravovalo minimálne 1 deň. Do konca roku 2020  je poplatok 8,00 € spoluza štyri mesiace  . 
3.Príspevok za obed nad limit dotácie :I. stupeň : 0 Eur, II. stupeň : 0,03 Eura /2,16 Eur na                   
rok 2020 / 
Celá suma   príspevku  pre  : I.  stupeň:    /23+8+0 /          = 31 Eur 
                                                : II. stupeň : /24,60+8+2,16/   = 34,76 Eur.  
 
Číslo účtu v tvare IBAN, na ktoré môžete zaslať  príspevok na stravovanie  
SK   57  0200  0000  0029  8381  4951  
  
Poplatky za stravu  od 3.9.2020 za 1/ obed : 
Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň 1/ obed:                        - 1,15 € 
Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň 1/ obed: - 1,23 € 
 
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 
Doplatok na spoluúčasti pri stravovaní uhradí zákonný zástupca dieťaťa/žiaka v mesiaci , v ktorom            
sa prihlásil na obed jednorázovo. 
Platbu treba zrealizovať do 20 v mesiaci prihlásenia. 
 Prosím uhrádzať presne podľa predpisu nezaokrúhľovať ! 
Ak bude príspevok na stravu vyčerpaný, požiada vedúca stravovne o úhradu nového príspevku . Ak              
nebude príspevok vyčerpaný počas školského roku, vráti sa na účet zákonného zástupcu. 
 
Číslo účtu v tvare IBAN, na ktoré bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému             

zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka, ak sa nezmenia podmienky stravovania . 
 
SK  
........................................................................................................................................................... 



Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za              
poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba             
v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odoberie          
stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade             
neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, inak mu platbu za stravu,              
v plnej výške ,strhne vedúca stravovne z uhradeného príspevku na stravovanie, ktorého výška           
je uvedená pri jednotlivých kategóriách stravníkov a musí byť včas uhradená .  
Možnosti odhlasovania zo stravovania:  
- telefonicky na tel. č.:  033/7792234 
- osobne v ŠJ pri ZŠ  
Prihlásiť sa na stravovanie, alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13,30. hod.              
v predchádzajúci pracovný deň. 
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr.          
Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný              
stravovací deň.   
 
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať v čase od 12,00 - 13.30 hod.               
Stravníkovi sa daný deň odúčtuje plná výška príspevku na stravovanie z vybratého príspevku          
vzhľadom na to že sa nezúčastnilo výchovno vzdelávacieho procesu. Ďalšie dni neprítomnosti            
dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas           
odhlásiť. 
 
Za neodobratú , alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada automaticky strhne           
z príspevku od rodiča na stravovanie . 
 
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ vrátane informačného systému–ŠJ         
pri ZŠ Školská 4 Vrbové so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným            
zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu:         
meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický kontakt a číslo účtu            
zákonného zástupcu  žiaka. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené          
podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 
 
Ak nastane zmena v systéme stravovania ,a zmenia sa podmienky platby stravného, ako bolo            
avizované vládou.Ohlási zmenu vedúca stravovne na stránke školy a na nástenke vo vestibule            
školy .Ak sa podmienky nezmenia prihláška zostáva v platnosti celý školský rok 2020/2021 . 
 
 
 
 
 
V................................ dňa...............             .............................................................. 
 
                                                                         podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 


