
                                     Základná škola s materskou školou Krivany 

 

Zápisný lístok  stravníka/ov pre bežné stravovanie na školský rok 2019/2020 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

  

P. 

č. 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka 

(zoznam detí/žiakov stravujúcich sa 

v danom zariadení) 

Dieťa/žiak navštevuje školu/školské zariadenie  

(MŠ, ZŠ s adresou) 
Trieda 

    

    

    

    

    

Adresa bydliska:    

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:    

Tel. kontakt zákonného zástupcu:  

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

 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky zariadenia 

školského stravovania ohľadne režimu stravovania a úhrad nákladov na stravovanie: 
 Dieťa materskej školy (dieťa „predškolák“ a dieťa v hmotnej núdzi) alebo žiak základnej školy má nárok na 

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom (1,20 €/1 obed) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom zariadení/škole (minimálne 1 vyučovaciu hodinu denne) a odoberie obed.   

 V prípade splnenia vyššie uvedenej podmienky zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza len rozdiel medzi 

dotáciou a stanoveným finančným pásmom (ak je stanovené finančné pásmo vyššie ako dotácia). Viď. Tab. 1. 

 Všeobecné záväzné nariadenie 03/2019 Obce Krivany určuje príspevok na réžiu vo výške 3,00 € na mesiac.  

 V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese,  je  zákonný  zástupcu dieťaťa/žiaka 

povinný odhlásiť dieťa/žiaka zo stravy do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa.  

 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese zákonný zástupca dieťaťa/žiaka 

nemá nárok na poskytnutie dotácie. V takom prípade, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o určení 

čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany, zákonný 

zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza plnú výšku stravného (bez priznania dotácie 1,20 € a v súlade so stanoveným 
finančným pásmom) za: 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil/o výchovno-vzdelávacieho 

procesu a zákonný zástupca neodhlásil dieťa/žiaka zo stravy,   

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil/o výchovno-vzdelávacieho 

procesu a zákonný zástupca neodhlásil dieťa/žiaka zo stravy. 

 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa 

predchádzajúceho mesiaca na účet zariadenia školského stravovania číslo SK 34 0200 0000 0016 3683 4953, 

variabilný symbol je obdobie za ktoré sa platí napr. 09/2019. Výnimkou je september a január, kedy sa 

platby realizujú za dva mesiace naraz. 

 Nedoplatok za neodhlásenú stravu zákonný zástupca žiaka základnej školy uhradí na základe vystavenej 

poštovej poukážky najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.  

 

     Spôsob úhrady stravných poplatkov: (* nehodiace sa preškrtnúť) 

* poštová poukážka            * internetbanking                  * réžia hotovosť 

 

Tab. 1  Výška úhrady zákonného zástupcu: 
 

Veková skupina stravníkov Výška stravného 
Dotácia 

na stravu 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

stravník MŠ (2 - 5 rokov) 1,37 € 0,-- € 1,37 € + 3,-- réžia 

stravník MŠ (predškolák, hmotná núdza) 1,37 € 1,20 € 0,17 € +3,-- réžia 

stravník ZŠ - I. stupeň 1,08 € 1,20 € 3,-- € réžia 

stravník ZŠ - II. stupeň 1,16 € 1,20 € 3,-- € réžia 

 



                                     Základná škola s materskou školou Krivany 

 

 

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 a mojich ako jeho zákonného zástupcu zariadeniu školského 

stravovania pre účel poskytnutia stravovania 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 Krivanoch   dňa 02.09.2019           

 

 

   
 

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

    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.  

 

 
 

 

 

 

 

 


