
Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2019/2020
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)
Internetová adresa na objednávanie: www.strava.cz, číslo jedálne 9225. 
Užívateľské meno: ( malými písmenami bez diakritiky, minimálne 6 znakov ) 
______________________________________________________________________
Heslo: ( malými písmenami bez diakritiky, minimálne 6 znakov ) 
_______________________________________________________
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 Hodnotu stravného lístka v plnej výške.

Cena stravného lístka €:
I. st. = 0,15 ( s dotáciou 1,20),  1,35 ( bez dotácie - ak  sa neodhlási, nie je na vyučovaní, nevyzdvihne si obed). 

II. st. = 0,23 ( s dotáciou 1,20),  1,43 ( bez dotácie - ak  sa neodhlási, nie je na vyučovaní, nevyzdvihne si obed).

Gymnázium = 1,53 (nemá pridelenú dotáciu z ÚPSVaR).

 MŠ = 1,65 (nemá pridelenú dotáciu z ÚPSVaR).

 MŠ predškoláci = 0,45  (s dotáciou 1,20), 1,65  (bez dotácie – ak  sa neodhlási, nie je prítomný v Mš).

 ZAM ZŠ s MŠ = 2,54 ( Príspevok zamestnávateľa  = 1,40, zamestnanca = 1,14).
 CVC = 2,54 ( Príspevok zamestnávateľa  = 1,40, zamestnanca = 0,94, soc. fond doplatok  = 0,20).

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 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

Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky



V súvislosti s novelou zákona Zákon 544  § 4 ods. 3 a 6. z 8. decembra 2010 o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti 
poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa účinného od 01. 01. 
2019 a Zákona 245/2008 § 142a si Vás dovoľujeme informovať o 

 poskytovaní dotácie na stravu pre kategóriu stravníkov  mš-predškoláci, žiaci I. II. stupňa 
ZŠ v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 
činnosti  a odobralo stravu. 

Zriaďovateľ zníži úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o  
poskytnutú dotáciu. 

OZNAM a POKYNY od  SEPTEMBRA 2019

 zvýšenie ceny stravného lístka (viď druhá strana) , 

 pripravovať sa bude len 1 druh hlavného jedla,
 prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy  sa nemení, každý samostatne: 

             CEZ INTERNET
             BOX na jedálni
             Zošit  na jedálni ( písomná forma prihlášky  alebo odhlášky – ak zabudneš čip, zlyhanie techniky)
                SMS-kou,

 číslo telefónu 0911 308 309,
 číslo účtu sa nemení  SK77 0200 0000 0022 7098 2058,
 platbu ako preddavok je možné uhradiť jednou čiastkou, maximálny počet obedov do konca 

kalendárneho roka 2019,
 platobné poukazy (šeky) sa nebudú vydávať hromadne, ale na požiadanie Vám ho vypíšeme,
 Zapisný lístok žiadam vypísať, podpísať a priniesť do školskej jedálne, alebo vhodiť do 

poštovej schránky v jedálni, aleno vonku pri vstupe do kuchyne.

Dôležité:

Za  včas  neodhlásenú  stravu  sa  dotácia  k stravovacím  návykom  neposkytuje,  zákonný
zástupca je povinný uhradiť Hodnotu stravného lístka v plnej výške!!!

Ďakujem za porozumenie a ostávam s pozdravom

 

                     Mgr. Marianna Ščurová
                              riaditeľka ŠJ


