
Školská jedáleň pri ZŠ, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec 

 

Zápisný lístok stravníka ŠJ  
na školský rok 2019/2020 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania  
(ďalej len ŠJ): 

Meno a priezvisko stravníka:................................................................................................ 

Trieda:...........................Bydlisko:......................................................................................... 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):.................................................................. 

Číslo telefónu:........................................................................................................................ 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):..................................................................... 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca stravníka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa 
v mesiaci, formou: 

* internetbanking        * hotovosť 

* nevhodné preškrtnúť 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín je: 

Stravník I. stupňa dotácie: 1,20                                  Stravník II. stupňa dotácie: 1,20 

Doplatok rodiča: 0, 01 €      Doplatok rodiča: 0, 10 € 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr predošlý 
deň do 14:00 hod. na tel. číslach: 0944 096 506 – Mária Krausová – vedúca ŠJ 

                                                      0919 169 590 – Renáta Binová – kuchárka 

V prípade ochorenia dieťaťa je možné odhlásiť ho v daný deň najneskôr do 07:30 hod.  

Doplatok za obedy je potrebné uhradiť vopred za celý školský rok 

Za I. stupeň to činí cca. 1,89 € 
Za II. stupeň to činí cca. 18,90 € 

V prípade neodlásenia dieťaťa zo stravy, v prípade neúčasti na vyučovacom procese 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 odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je 



povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo 
stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie. Z tohto 
dôvodu je preto potrebné uhradiť poplatok v hodnote 20,- €. Na konci školského roka 
budú tieto finančné prostriedky zúčtované so zákonným zástupcom.  

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ 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 zákonného zástupcu dieťaťa. 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.  

 

 

V Kráľovskom Chlmci, dňa..................................... 

 

 

                                                                                               .................................................... 
                                                                                                     podpis zákonného zástupcu 

 


