
Záväzná prihláška na stravovanie 

 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Nitrica 

Prihláška na stravovanie na školský rok 2020/2021 od dňa .................................................................... 

na:                desiata                           obed                                                                                                                     

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

Trieda:  ..................   (v školskom roku 2020/21)                                                                                                                                                                        

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

Bydlisko:  ................................................................................................................................................... 

Telefónny kontakt na zákonného zástupcu .............................................................................................. 

Email: .......................................................... 

Číslo účtu / formát IBAN / ........................................................................................................................ 

1. Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom žiakov od 01.09.2019 vo výške 1,20 € 

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je účasť na vyučovacom procese, odovzdanie zápisného lístka  

a prevzatie obeda. 

3. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť neúčasť žiaka na vyučovaní, ako aj dĺžku 

neprítomnosti a odhlásiť  ho zo stravy.  

4. Odhlásenie je možné uskutočniť do 14,00 hod. predchádzajúceho dňa, v pondelok do 7,30 hod. 

Spôsob odhlasovania: na tel. čísle 0911 213 973,  

                                        na e - mail sjnitrica@gmail.com,  

                                        cez fórum na stránke školy v záložke jedáleň,  

                                        priamo v jedálnom lístku zadaním prihlasovacích údajov.                                 

Prihlasovacie údaje Vášho dieťaťa budú zaslané na Vami uvedenú e - mailovú adresu, pripadne 

odovzdané osobne. 

5. Vopred neodhlásený obed si zákonný zástupca môže prevziať do vlastných nádob do 14,00 hod. 

jeden deň. Platba za takto prevzatý obed je nasledovná : 

      MŠ celodenný stravný  lístok  1,45 € 

MŠ poldenný                              1,21 € 

I. stupeň                                               1,15 €       

      II. stupeň                                                1,23 €       

6. Platba sa vykonáva bezhotovostným platobným príkazom na základe vystaveného dokladu na                        

č. ú.  SK50 0200 0000 0000 1293 2382  

7. Doplatky zákonných zástupcov žiakov, ktorých strava je dotovaná sumou 1,20 € na obed. 

      MŠ                  celodenná 0,25 €       MŠ poldenná 0,01 € 

I.  stupeň        obed bez úhrady                desiata 0,49 € 

 

II. stupeň      obed  0,03 €                        desiata 0,53 € 

mailto:sjnitrica@gmail.com


Doplatok za obed uhradí zákonný zástupca na základe vystavenia dokladu podľa skutočne 

odstavovaných obedov.                                                                                                                                                                      

Poplatky za desiatu treba uhradiť v plnej výške mesačne vopred na základe vystaveného dokladu. 

8. Jednorazový príspevok(záloha) na stravovanie, vo výške mesačného poplatku (stravné na nákup 

potravín za september), uhrádza zákonný zástupca najneskôr do 25. septembra 2020.                         

V prípade neodhláseného alebo neprevzatého obeda bude obed uhradený v plnej výške z Vašej 

zálohy. Vyúčtovaný bude po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 

1,20 € bude jednorazový príspevok vrátený zákonnému zástupcovi v plnej výške.    

 

9. Prihlášku po vyplnení odovzdajte čo najskôr triednemu učiteľovi. 

 

Súhlas zákonného zástupcu žiaka 

Týmto dávam podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  

svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom 

poskytovania stravy v zariadení školského stravovania.                                                                                               

Doba platnosti súhlasu: počas stravovania v školskej jedálni školy a počas doby nevyhnutnej na 

archiváciu.                                                                                                                                                                              

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.                                                                                   

Prevádzkovateľ nebude sprístupňovať osobné údaje tretej strane a likvidáciu osobných údajov zabezpečí 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.  

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

režimu a podmienky stravovania. 

 

 

 

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

           

 

                                                                                                     

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

Podpis zákonného zástupcu 

 


