
Školská jedáleň, ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska 795/61, Stropkov 

ZÁPISNÝ  LÍSTOK  ŽIAKA 

na školský rok 2012/2013 

 

Prihlasujem svoje dieťa:.........................................................  Dátum narodenia:............................................. 

                                                    (meno a priezvisko                                                   (deň, mesiac, rok)          

                   

na pravidelné stravovanie v školskej jedálni v období od .................................. do......................................... 

Je žiakom (-čkou) ......................triedy              škola: .....................................................................................                                                                                                          

 

Bydlisko dieťaťa.......................................................................... .......... Tel. číslo:........................................... 

Spôsob úhrady:   

1. bezhotovostne - zadaním trvalého príkazu  vo 

 Vašej banke z Vášho účtu na účet školskej jedálne 1642194059/0200 

kde je potrebné zadať sumu a meno žiaka  / pre I. stupeň: 20,00 € , II. stupeň: 21,00 €/ 

príkaz  zadajte mesačne vždy na 15-teho, avšak mesiac dopredu /napr. 15.8. uhrádzate stravu  za september, 15.9. uhrádzate 

stravu za október atď./  

2. v hotovosti – rodičia ktorý si vybrali tento spôsob úhrady, musia tak urobiť najneskôr 30-ého dňa v mesiaci. Ak neuhradíte 

stravné  do 30.dňa v bežnom mesiaci, tak v prvý deň nového mesiaca sa obed pre dieťa variť nebude a stravu nedostane. Takto 

vzniknutý preplatok bude odpočítaný v nasledujúcej platbe.  

 

 
Denný príspevok na nákup potravín za jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

 žiaci 1.-4. ročník 0,88 €/ deň                     žiaci 5.-9. ročník 0,95 €/ deň                      dospelé osoby 2,04 €/ deň                

 

Spôsob odhlasovania a prihlasovania: 

Každý stravník je povinný odovzdať zápisný lístok najneskôr do 04.09.2012 do 7.
30

 hod. ráno  Ak sa chce žiak zapísať na stravu 

v priebehu šk. roka, zápisný lístok si prevezme u vedúcej ŠJ. 

Odhlásiť  sa je možné deň vopred, alebo najneskôr do 7.
30

 hod. ráno v deň odobratia stravy na  

t.č. 054/ 742 2270.Pokiaľ nestihnete stravu odhlásiť, máte možnosť v tento deň prísť pre obed do obedára. Do obedára sa môže 

brať obed len v prvý deň neprítomnosti. Ďalšie dni je potrebné odhlásiť. 

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť  svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, resp. neprítomnosti žiaka na vyučovaní a pod. 

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

 

Žiak  z rodiny s  rizikom sociálneho vylúčenia /hmotná núdza/ má nárok na stravu iba v prípade, ak sa zúčastní 

vyučovania. Preto je zákonný zástupca žiaka/dieťaťa povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese 

dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť  plnú úhradu za jedlo.  

 

Doba výdaja obedov: v čase  od   11.
00 

  do   11.
30 

 hodiny  - do obedárov 

                                                 od   11.
30 

  do   14.
30 

 hodiny  - žiaci ZŠ 

 

 

 V Stropkove dňa  

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

                        podpis rodiča (zákonného zástupcu) 

 

 

Súhlas dotknutej osoby 

 

Ako dotknutá osoba v zmysle paragrafu 7 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas Školskej jedálni 

pri Základnej škole, Hrnčiarska 795/61 v Stropkove na spracovanie osobných údajov môjho dieťaťa  

 

 

                                                                                     ........................................................................................  na vymedzený účel:  

                                                         (meno a priezvisko dieťaťa) 

        

- evidencia žiaka v školskej jedálni. 

 


