
 
Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany 

 

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK 

stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/2023 

 

Priezvisko a meno stravníka/žiaka:........................................................................................... 

Trieda:.................. 

Bydlisko..................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Číslo bankového účtu IBAN:...................................................................................................., 

                                                                           (vyplniť čitateľne) 

z ktorého sa bude realizovať príspevok na nákup potravín a režijný poplatok a na ktorý bude 

vrátený preplatok príspevku na nákup potravín zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení 

školského roka. Z režijného poplatku sa preplatok nevracia, ak v daný mesiac dieťa 

odobralo čo i len jedno jedlo.  Od režijného poplatku sú oslobodení iba žiaci/deti v hmotnej 

núdzi.  
 

I. Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie: 

 

Stravné spolu s režijným poplatkom zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, 

najneskôr do 25. dňa v mesiaci, s uvedením mena a priezviska stravníka, a to zvolenou 

formou: 

  

* trvalý príkaz                        * internetbanking                        * vklad na účet           

* nevhodné preškrtnúť 

Odporúčame platiť trvalým príkazom k 25. dňu v mesiaci. Trvalý príkaz sa zadáva od 

augusta do mája. 

 

Číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN: SK60 0200 0000 0017 8463 1154 

 

 

II. Príspevky na stravovanie v ŠJ  (v súlade s VZN obce): 

Kategória 

stravníkov 

Finančný 

limit 

(nákup 

potravín) 

Režijný 

poplatok 

(mesačne) 

Mesačná 

platba bez 

dotácie 

Dotácia 

na stravu 

 

Mesačná 

platba  

s dotáciou 

 

deti/žiaci 

v HN 

 

      stravník  

dieťa MŠ  
1,54 € 1€ 32€ 1,30 € 6€ 5€ 

      stravník ZŠ  

I.stupeň 
1,21 € 1€ 25€ 1,30 € 1€ 0 

stravník ZŠ 

II. stupeň 
1,30 € 1€ 27€ 1,30 € 1€ 0 

 



 

III. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania 
 

1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr 

do 14.00h v predchádzajúci pracovný deň. 

2. Odhlásiť sa zo stravy nie je možné v daný stravovací deň, a to z dôvodu 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie 

(napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) 

3. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do 

jednorazových nádob v čase od 10.30h – 11.00h (odber stravy je potrebné nahlásiť 

telefonicky do 10.00h), pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú 

bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  V ďalšie dni 

neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné 

dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. 

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

neposkytuje. 
 

IV. Forma odhlasovania zo stravovania: 

 

- online na webovej stránke školy: zssarmich.edupage.org, 

- telefonicky na tel. č.: 051/794 2285. 

 V prípade, že sa dieťa/žiak prihlásené/ý na stravu nebude v nasledujúcom mesiaci 

stravovať v školskej jedálni (zo zdravotných či osobných dôvodov), zákonný zástupca 

je povinný túto zmenu nahlásiť vedúcej ŠJ. 
 

V. 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) a b) zákona č. 544/2010 Zb.,  a zároveň za splnenia týchto 

podmienok: dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.  

Dotácia (§ 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb.) sa nevzťahuje na 

odobratý obed podľa odseku III. bod 3.  

 

VI. Podrobnosti týkajúce sa stravovania v školskej jedálni sú stanovené v Smernici 

o stravovaní v školskej jedálni č. 1/2022 ŠJ. 

 

VII. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

Nižšie podpísaná dotknutá osoba týmto dávam podľa § 5 zákona č.18/2018 Z. z. O 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so spracovaním a 

uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom 

poskytovania stravy v zariadení školského stravovania.  

Doba platnosti súhlasu: po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania   

v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19. 

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. 
 

Šarišské Michaľany ........................................... (dátum) 

 

Podpis  zákonného zástupcu dieťaťa: …...................................................... 

 

 


