
                                                                                                                                    

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA 

školský rok 2021/2022  

(vyplnené a podpísané vrátiť OBRATOM do školskej jedálne) 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa / žiaka na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11, 

Spišská Nová Ves na školský rok 2021/2022.  

                             od 03.09.2021 (piatok) *, príp. od: .........................*              

Žiak bude odoberať obed :  

                      denne*     denne okrem dní*...........................................(vypíšte dni, v ktoré na obed nepôjde)  

*nehodiace sa  preškrtnite 

 

Priezvisko a meno žiaka: .................................................................. Trieda (2021/2022): .......................... 

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

Priezvisko a meno matky /zákonného  zástupcu/: ..................................................................................... 

Telefonický kontakt:.................................... E-mail na zák. zástupcu:........................................................... 

Priezvisko a meno otca /zákonného  zástupcu/:.......................................................................................... 

Telefonický kontakt:..................................... E-mail na zák. zástupcu:........................................................... 

Číslo účtu rodiča/zákonného zástupcu v tvare IBAN: ............................................................................... 

(pre prípad vrátenia preplatku)                                                              

                     Podpis zákonného zástupcu .................................................. 

POZOR !!! 

Od 01.08.2021 sa končí plošné poskytovanie dotácie vo výške 1,20€ na stravu v školských jedálňach.                                                                 

Platí sa plná hodnota obeda, t.j.  1,58 Eur/ obed / 1.stupeň  

                                                        1,66 Eur/obed/ 2. stupeň 

1. Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 15. dňa    

v mesiaci poštovou poukážkou, internetbanking-om alebo trvalým príkazom. V septembri sa uhrádza 

september + október naraz v jednej platbe a to do 15.9.2021. 

IBAN školskej jedálne: SK85 5600 0000 0075 2497 9004 

Stravník s donášanou vlastnou stravou v obedári – DIÉTA .... 0,10 € za jeden obed ( príspevok na režijné 

náklady). 

 
Pokračovanie na druhej strane 



                                                                                                                                    

 

 

 

 Dieťa, ktoré  nie je na vyučovacom procese, nárok na stravu nemá, preto je potrebné ho 

včas odhlásiť !  

 Odhlásiť sa zo stravy je možné min. 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod.  

predchádzajúceho dňa školského vyučovania.  

 Hromadné akcie- výlety, exkurzie atď. sa odhlasujú minimálne 48 hodín vopred.  

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

 Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník, ktorý čip dosiaľ nemá,  je povinný si 

ho zakúpiť v ŠJ a nosiť ho so sebou na obed. Cena čipu 3,- €. 

 

3. Možnosti odhlasovania zo stravovania: 

- on-line na web stránke školy: www.zskozuchasnv.edupage.org 

- telefonicky: 0905 980 001, 

- osobne v ŠJ 

 

4./ Súhlas zákonného zástupcu žiaka 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – ŠJ pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11, 

Spišská Nová Ves -  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 a e-mailový  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka. Som  si 

vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 

Stravovanie v školskej jedálni je možné len po doručení vypísaného a zákonným zástupcom 

podpísaného zápisného lístka a to do 03.09.2021. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 

podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania.  

 

 

 V Spišskej Novej Vsi, dňa ...........................Podpis zákonného zástupcu žiaka: ................................. 

http://www.zskozuchasnv.edupage.org/

