
Záväzná prihláška na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ kráľa Svätopluka,  

 Dražovská 6, Nitra 

Prihlášku je potrebné priniesť do ŠJ v termíne od 26.08  -   02.09.2019 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na pravidelné stravovanie v školskom roku  2019/2020 v školskej 

jedálni od ................................... 

 

Meno a priezvisko žiak/žiačky :....................................................................................................trieda .............. 

 

Meno a priezvisko matky(zák.zást) :............................................................... Telef. číslo: ................................. 

Meno a priezvisko otca(zák.zást) : .................................................................. Telef. číslo: ................................. 

 

Platba za stravné a čiastočné režijné náklady 

Platba za stravné sa skladá : 

1. – 4. ročník –  stravné s dotáciou 0,01€/deň, čiastočné režijné náklady 5,-€/mesačne ( uhrádza sa v plnej výške aj v 

prípade, ak žiak bude prihlásený na obed aj len 1 deň ), finančná zábezpeka 30,-€ stravné bez dotácie 1,21 €(uhrádza sa 

v prípade nedodržania podmienok stravného s dotáciou) 

5. – 9. ročník –  stravné s dotáciou 0,10€/deň, čiastočné režijné náklady 5,-€/mesačne  

 ( uhrádza sa v plnej výške aj v prípade, ak žiak bude prihlásený na obeda aj len 1 deň ), finančná zábezpeka 30,-€ stravné 

bez dotácie 1,30 € (uhrádza sa v prípade nedodržania podmienok stravného s dotáciou) 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov základných škôl je 1,20 eur za každý 

stravovací deň pri  dodržaní stanovených podmienok (účasť na vyučovacom procese a odobranie obeda) 

Platby za stravu na školský rok 2019/2020: 

Dátum 

úhrady 

stravného 

Obdobie Zábezpeka 

1. – 9. roč. 

Stravné Režijné 

náklady 

1. – 9. roč. 

1. – 4. ročník 

Spolu: 

5. – 9. Ročník 

Spolu: 

do 25.augusta 

2019 

za september 30,- eur 0,20 eur/ 1.-4.roč. 

2,- eur/ 5.-9.roč. 

5,- eur  

35,20 eur 

 

37,- eur 

 

do 20. 

septembra 

2019  

za október, 

november, 

december 

 0,60 eur/1.-4.roč. 

6,-eur/5.-9.roč. 

15,- eur  

15,60 eur 

 

21,- € 

 

 

do 20. 

decembra 

2019  

 

január, 

február, marec 

 0,60 eur/1.-4.roč. 

6,-eur/5.-9.roč. 

15,- eur  

15,60 eur 

 

21,- € 

 

 

do 20. marca  

 

apríl, máj, jún 

 0,60 eur/1.-4.roč. 

6,-eur/5.-9.roč. 

15,- eur  

15,60 eur 

 

21,- € 

 

Platby treba vykonať bezhotovostne prevodom na účet ŠJ podľa pokynov v tabuľke. Pri znížení 

zábezpeky do výšky 6 eur, musí rodič uhradiť ďalšiu zábezpeku vo výške 30,00 €. V prípade 

neuhradenia ďalšej zábezpeky bude žiak odhlásený zo stravy až do jej úhrady. 

Pri platbe bankovým prevodom treba uviesť: 

- variabilný  symbol: 92019 

- konšt. symbol: 0308 

- Informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda /nie meno zákonného zástupcu !!! /. 

- číslo účtu ŠJ : SK23 5600 0000 0068 3399 8001 

Číslo bankového účtu, na ktorý Vám budú vrátené prípadné finančné preplatky : 

 

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

 

 



Strava sa odhlasuje , resp. prihlasuje do 14,00  hod., deň vopred a v pondelok do 7,15 hod. 

- osobne v ŠJ alebo telefonicky  na čísle 0377412480, 0911979526 (nie formou SMS) 

- elektronicky na stránke ZŠ 

Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka. Ak žiak nebude 

prítomný na vyučovaní a nebude odhlásený zo stravy alebo si stravu neodoberie, bude mu účtovaný obed 

bez dotácie. Úhrada obeda bez dotácie bude odpočítavaná zo zábezpeky. Nevyčerpaná zábezpeka bude 

vrátená ako preplatok.Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 

neposkytuje 

Preplatky budú vrátené po skončení školského roka v mesiacoch júl,august 

Podrobnejšie informácie o dotáciách a VZN Mesta Nitry o poskytovaní stravy sú na internetovej stránke našej 

školy a na stránke MsÚ Nitra. 

 

Prihlášku je potrebné vrátiť do 2.9.2019 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so všetkými podmienkami poskytovania stravy môjmu 

dieťaťu a so sankciami, ktoré vyplývajú za neodhlásenie a neodobranie stravy. 

 

 

 

V Nitre . . . . . . . . . . . . .                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             podpis zákon. zástupcu 

 

 

 
Ako dotknutá osoba podľa Zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím 

so spracovaním mojich osobných údajov na účely prihlásenia žiaka do stravovacieho systému ŠJ – ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 

949 01 Nitra. Osobné údaje budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne zaradené na likvidáciu. 

 


