
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ v Tuhrine 

 

Zápisný lístok  stravníka ZŠ a MŠ pre bežné stravovanie na školský rok 2021/2022 

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

 

Meno a priezvisko žiaka: .................................................................................... trieda: ............................ 

Stravovanie od dňa: ........................................................................................................................................ 

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

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

Telefonický kontakt: ....................................................................................................................................... 

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

 

Denný poplatok I. finančné pásmo nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019 

Kategória 
stravníkov 

Desiata 
/nákup 
potravín/ 

Obed 
/nákup 
potravín/ 

Olovrant 
/nákup 
potravín/ 

Spolu Čiastočné 
režijné 
náklady  

Stravný 
lístok 
celkom 

Mesačná 
platba 

Mesačná platba -                  
žiaci z rodín v HN, 
ŽM a bez uplatnenia 
daň. bonusu mínus 
dotácia 1,30 €/jedlo 

stravník MŠ        0,34 €         0,80 €         0,23 €       1,37 €        0,10 €  
      
1,47 €     30,00 €  4,00 € 

 

Kategória 
stravníkov                                                             

Obed 
/nákup 
potravín/ 

Čiastočné 
režijné 
náklady  

Stravný 
lístok 
celkom 

Mesačná 
platba 

Mesačná platba - žiaci                  
z rodín v HN, ŽM a bez 
uplatnenia daň. bonusu 
mínus dotácia 1,30 €/obed 

stravník ZŠ 
1. stupeň          1,08 €          0,10 €          1,18 €     24,00 €  -   € 

stravník ZŠ 
2. stupeň         1,16 €          0,10 €          1,26 €     26,00 €  -   € 

 

Spôsob úhrady   

Príspevok na stravovanie uhradí zákonný zástupca žiaka mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci 

u vedúcej školskej jedálne v hotovosti. Po ukončení školského roka bude zákonnému zástupcovi dieťaťa 

vrátený preplatok príspevku na stravovanie, ktorý vznikne počas školského roka na číslo účtu uvedené 

v tomto zápisnom lístku. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú zriadený účet v banke, budú mať preplatky 

príspevkov na stravovanie vrátené v hotovosti. 

MŠ - predškoláci jednorazovo zaplatia príspevok na stravovanie vo výške 20,00 €. Príspevok bude 

zúčtovaný po skončení príslušného školského roka. 

 

Spôsob odhlasovania/prihlasovania 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka odhlasuje svoje dieťa zo stravy z dôvodu neprítomnosti na vyučovaní: 

 -      telefonicky na čísle: 0948 761 324, 

 -      osobne u zamestnancov MŠ. 

 



• V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v materskej a základnej škole je 

povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase, t. j. deň vopred do 

14:00 hod., v prípade ochorenia dieťaťa ráno do 7:30 hod. 

• Za včas neodhlásenú stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok za stravné a čiastočné 

režijné náklady v plnej výške. 

• Ak sa v prvý deň choroby žiak/dieťa nestihne odhlásiť, je možné si obed odobrať do jednorazových 

nádob poskytnutých školskou jedálňou, ale nasledujúce dni sa už musí odhlásiť. V takom prípade 

stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo.  

• Do jednorazových obalov sa strava bude vydávať v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod. 

• Školská jedáleň nezodpovedá za kvalitu stravy mimo stravovacích priestorov ŠJ. 

• Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  

Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a),  

b) a  c) zákona č. 544/2010 Zb. a zároveň za splnenia týchto podmienok: dieťa sa zúčastní výchovno-

vzdelávacieho procesu a odoberie stravu. Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný 

v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku 

príspevku na stravovanie za jedlo bez nároku na dotáciu. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky uvedené podmienky organizácie 

režimu stravovania v školskej jedálni a podmienky úhrady nákladov na stravovanie. 

 

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 žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ 

pri ZŠ s MŠ v Tuhrine v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: 

meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska, meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefónne číslo 

zákonného zástupcu a číslo účtu zákonného zástupcu. 

Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

 

 

 

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

      Podpis zákonného zástupcu žiaka 

                                                                                                                                                                                                     


