
Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica 059 34 
Školská jedáleň, Školská 311, Spišská Teplica 059 34 

 

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2020/2021 
v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 

 
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................trieda............... 

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

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

Tel. kontakt:.................................................................................................................................. 

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: ..................................................................................... 
(v prípade vrátenia preplatkov) 

 
Spôsob úhrady stravných poplatkov: (nehodiace sa preškrtnúť) 

* poštová poukážka * trvalý príkaz * internetbanking * vklad na účet 
 

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie 
režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 

 
 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci. 
 Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má nárok na 

dotáciu k stravovacím  návykom  iba  v  prípade,  ak  sa  zúčastní  výchovno-vzdelávacieho  procesu  v škole 
a odoberie obed. 

 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je 
povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. 

 Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný 
uhradiť príspevok na nákup potravín ( resp. uhradiť príspevok za stravné ) v plnej výške. 

 Zálohovú platbu na stravovanie vo výške 20 € zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred pred 
nástupom dieťaťa na stravovanie (t.j. pred nástupom na stravovanie v mesiaci august). 

 
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 dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi Školskej jedálni 
pri Základnej škole s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica 059 34, v informačnom systéme „Stravné“, pre 
účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, po dobu prijatia do zariadenia 
školského stravovania. 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 dieťaťa/žiaka 

 
 

Poznámka: 
Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania je v súlade s §11 
ods.  6 zákona č. 245/2008 Z.  z. o  výchove vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov      
v znení neskorších predpisov. 



Zdkladn6 Skola s materskou Skolou. Skolska 3l I. Spi5sk6 Teplica 059 34

Srolska.iedateR. Skolskd 3 I l. SpiSsk6 Teplica 059 34

Priloha k ziipisnimu listku stravnfka

Podmienky organizfcie reZimu stravovania v Skolskom zariadenf a podmienky rihrady
nrikladov na stravovanie:

Prispevok na iiastoinri rihradu nAkladov na stravovanie a podmienky rihrady si urden6 V5eobecne zdvaz.nint
nariadenlnr obce Spi5skri Teplica iislo 3/20 l9

Desiata Olovrant Dotacia Cena ktoru
zaplatite v

€
ⅣIS

0.38 0,90

0.38 0,90 0_26

ⅣIS

predbkolici

a detiv HN

0,38 0,90 …1,20

0,38 0,90 0、26 -1,20

ZS
I. stuperi

0,40 1.21 -1,20

1,21 -1,20

ZS
II. stupeil

0,40 1,30 …1,20

1,30 …1,20

Dospelf a
cudzi

1、41

Mesadny poplatok na diastoe n[r [rhradu reZiinych ndkladov:
- 4.00 € pau5iilne za rnesiac pre dieta ZS s MS
- 1,40 € za odobraty obed pre dospeldho a cudzieho stravnika
Zitkonny z6stupca diet'at'a/ Ziaka uhrddza prispevok na stravovanie mesaine vopred, najneskdr do 25. dna

v rresiaci na rlriet Skolskej jed6lne eislo: SK5l 0200 0000 3500 7763 4562
Uhrada zdkonneho zdstupcu dietaia sa miZuje o poskytnutl dot6ciu k stravovacim niivykonr o 1.20 € podl'a

osobitndho predpisu iba v pripade. ak sa diet'a/ Ziak z[riastni vl,chovno-vzdel6vacieho procesu v Skole

a odoberie obed.
V pripade nepritonrnosti diet'afaiZiaka v 5kole -ie povinnost'ou zdkonneho ziistupcu odhldsit' diet'a zo stravy

naineskOr tleii vopred do I4:00, on-line na w,cb-strdnke.ikoly. tele/bnich', alebo osobne
Za neodhl6sen[ stravu sa dotacia k stravovacim navykorn neposkytuje. z6konny zastupca je povinnv za vtas
neodhldsenLi stravu uhradit' prispevok na nrikup potravfn ( resp. uhradit' prispevok za stral'n6 ) l' plnej
vf5ke.
Zfllohovfi platbu na stravovanie vo vySke 20 € zikonni z{stupca diet'at'a/Liaka uhradi vopred pred
ndstupom diet'at'a na stravovanie (t.j. pred n6stupclm na stravovanie v rnesiaci august).

V SpiSskl TepliCi,dha 26 06.2019

Alena Cibul'ovf
Veduca Skoiskej -ieclirlnc
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Pec'iatka. podprs

Mliedna
desiata

Obcd

1,28

1,54

0,08

0,34

0,41

0,01

0,50

0,10

1,41

／

　

　

／

／

　

　

／


	Zapisny_listok
	Zapisny_listok 20-21
	Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2020/2021
	Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
	uhradiť príspevok na nákup potravín ( resp. uhradiť príspevok za stravné ) v plnej výške.
	Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov
	Poznámka:





