
 

 

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, ktorú bude dieťa navštevovať v šk. roku 2019/2020......................................  

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

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

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

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: ..................................................................................... 

(v prípade vrátenia preplatkov) 

 

Spôsob úhrady stravných poplatkov:          * trvalý príkaz  * internetbanking   

 

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojím podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie 

režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 

 

Príspevok na stravovanie a čiastočné režijné náklady  zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí 3x za rok 

vopred, najneskôr do 10. septembra 2019 na mesiace: 

 september 2019 + zábezpeka 30,00 € jednou sumou:   

ZŠ stravník žiak  6-11rokov/ 1.-4.roč.  : 35,20 € 

ZŠ stravník žiak  11-15rokov/ 5.-9. roč.: 37,00 € 

vopred, najneskôr do 10. októbra 2019 na mesiace: 

október,  november, december 2019 jednou sumou:   

ZŠ stravník žiak  6-11rokov/ 1.-4.roč.    : 15,60 € 

ZŠ stravník žiak  11-15rokov/ 5.-9. roč: 21,00 € 

vopred, najneskôr do 10. januára 2020 na mesiace: 

Január, február, marec, apríl, máj, jún 2020 jednou sumou:   

ZŠ stravník žiak  6-11rokov/ 1.-4.roč.    : 31,20 € 

ZŠ stravník žiak  11-15rokov/ 5.-9. roč: 42,00 € 

Výpočet:  

ZŠ stravník žiak  6-11rokov/ 1.-4.roč  : 0,01 x 20 prac. dni = 0,20 € + 5,00 réžia= 5,20 € na mesiac  

ZŠ stravník žiak  11-15rokov/ 5.-9. roč: 0,10 x 20 prac. dni = 2,00 € + 5,00 réžia = 7,00 € na mesiac  

 

Uvedenú čiastku uhradiť na číslo účtu: SK61 5600 0000 0008 0358 5014 
Pri úhrade je nutné použiť variabilný symbol stravníka/aby sme vedeli  priradiť platbu/, ktorý  obdržíte na 

začiatku šk. roka  od vedúcej ŠJ. 
 

     Podľa § 4 ods. 3 a 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov: 

     ,,(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, na 

ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a 

odobralo stravu." 

 

 Žiak má nárok na dotáciu stravy, ak sa v daný deň zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a 

odobralo stravu. 

 V prípade, ak sa žiak na vyučovaní nezúčastní, je povinný sa zo stravy odhlásiť 

 Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa/ žiaka zo stravy.  V prípade, že stravník nesplní 

uvedené podmienky ( neodhlási stravu v školskej jedálni)  zákonný zástupca je povinný uhradiť 

neodhlásený obed v plnej výške. 

 Žiak nemá nárok na dotáciu v prípade, že je nahlásený na obed a obed si neodoberie.  V takomto 

prípade tento obed uhrádza zákonný zástupca. 

 Odhlásiť na obed je možné  telefonicky: na čísle 037/65 63 111 ( ZŠ), 037/ 65 55065 (MŠ)                         

0910 938 028 alebo SMS, e-mail: zshrnciarovce@centrum.sk,  sjhrnciarovce@gmail.com. Osobne 

v kancelárii  vedúcej ŠJ                           

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

 



 

 

 

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: deň vopred do 14.00 hod. 
Po víkende – v pondelok v čase od 6.30 hod do 7.15 hod.   
 

Za včas  neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný 

uhradiť príspevok na nákup potravín  v plnej výške:     
ZŠ stravník žiak  6-11rokov/ 1.-4.roč.  : 1,21 

ZŠ stravník žiak  11-15rokov5-9..roč: 1,30 

V prípade neprítomnosti žiaka /ak sa nestihne odhlásiť vopred/ je možné v prvý deň odobrať stravu 

do prinesených čistých nádob  v čase výdaja stravy od 11.30 hod do 12.15 hod. 

 
Na základe zápisného lístka na školský rok 2019/2020 a pri uhradení stravného na účet ŠJ bude žiak 

prihlásený na celý školský rok. V prípade ochorenia alebo pri ukončení stravovania je nutné 

túto zmenu včas  nahlásiť v kancelárii školskej jedálne. 
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 : 

Školská jedáleň pri  Materskej škole Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 72A, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce, 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. 

 

Obec Nitrianske Hrnčiarovce,  Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce   

Školská jedáleň pri  Materskej škole Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 72A, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce 

 

 

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.  

 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na 

stravovanie: 
Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  

nariadením obce Nitrianske Hrnčiarovce číslo 3/2019. 

 

                                                                                                            

Meno a priezvisko vedúceho zariadenia školského stravovania              Martina Balážiová 

 

                                                    

                                                 

                                                                                     pečiatka, podpis      ............................................................. 


