
ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul.sv.Gorazda 1, 010 08 Žilina 

 

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na škols.rok 2021/2022  

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................trieda...............  

Adresa bydliska: ............................................................................................................ ............... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:...................................................................................... 

Tel. kontakt:.................................................................   E-mail:................................................................. 

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: ..................................................................................... 

(v prípade vrátenia preplatkov) 

 

Spôsob úhrady stravných poplatkov: (nehodiace sa preškrtnúť) 

* poštová poukážka  * trvalý príkaz  * internetbanking  * vklad na účet  

 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie 

režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 

 

Platbu za stravu zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí do 25.dňa mesiaca 

vopred.  

Vhodnejšia platba je priamo z účtu na účet, kvôli vracaniu vznik.preplatkov. 

Číslo účtu ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul.sv.Gorazda 1, 010 08 Žilina: 

SK79 5600 0000 0003 0404 4002 - Prima Banka      

Pri platení treba písať meno, priezvisko, triedu a variab.symbol dieťaťa, 

inak platba nebude správne zaradená!  

Dieťa možno zo stravy odhlásiť do 12.00hod 1deň vopred, 

v príp.pondelka je to piatok. 
 

 NÁROK na DOTÁCIU v sume 1,30,-na 1 deň od 01.09.2021 má:  

 dieťa MŠ alebo ZŠ, kt.domácnosť je v hmotnej núdzi, alebo je jej príjem na hranici 

život.minima k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho 

procesu v škole a odoberie obed. 

 VŠETKY OSTATNÉ deti MŠ +  žiaci ZŠ PLATIA ZA STRAVU PLNÚ SUMU ! 

 Od 01.09.2021 sa príspevok na réžij.náklady mení z 0,10,- na 0,15,- na 1 deň ! 
 V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  

povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. 

 Za neodhlásenú, stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť 

príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady v plnej výške. 

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov. 

 

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so 

spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ/ZŠ, 

ul.sv.Gorazda 1,010 08 Žilina v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu 

zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som  si vedomý/á, že tento 

súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo 

súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

Prosím vypísať všetky údaje a ZÁPISNÝ LÍSTOK odovzdať do 31.07.2021 

nasledovne: 

ŽIACI ZŠ -  ku ved.ŠJ, v čase jej neprítomnosti ku p.kuchárkam. 

DETI z MŠ - priamo v MŠ. 
 

V ................................... dňa ...............................                  

 

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

    Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 


