
Základná škola Z. Nejedlého 2, 052 01  Spišská Nová Ves 

 

ZÁPISNÝ  LÍSTOK STRAVNÍKA 

školský rok 2021/2022 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa / ţiaka na stravovanie v  Školskej jedálni pri  ZŠ,  

Z. Nejedlého 2 , 052 01  Spišská Nová Ves 

 

* od 3. 9. 2021 – piatok ( obed bude odoberať denne) 

* iný dátum – od: ........................................................ 

* len tieto dni v týždni: ............................................... 

 

Meno a priezvisko stravníka/žiaka:...................................................................................................................... 

Trieda v škol roku 2021/2022:............................................................................................................................. 

Bydlisko........................:...................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):................................................................................................ 

Tel. kontakt:............................................................e-mail:.................................................................................. 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):................................................................................................... 

Tel. kontakt:.............................................................e-mail:................................................................................. 

Číslo účtu zákonného zástupcu v tvare IBAN...................................................................................................... 
 
 

POZOR !!! 

Dňa 01.08.2021 končí plošné poskytovanie dotácií na stravu vo výške 1,20 € v školských jedálňach. 

 

Od 01.09.2021 rodič platí plnú hodnotu obeda:       1.stupeň  -  1,58 € 

                                                                                       2.stupeň  -  1,66 € 

  

Podľa novej právnej úpravy Zákona č.544/2021 Z.z. o dotáciách sa dopĺňa o novú skupinu detí, ktoré majú 

nárok na poskytnutie dotácie vo výške 1,30 € za každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania 

a odobralo stravu. Denný doplatok rodiča za obed s dotáciou bude: 1.stupeň  - 0,28 €  

                                                                                                                 2.stupeň  - 0,36 € 

V prípade, že rodič uplatňujúci si nárok na dotáciu, dieťa zo stravy neodhlási, je povinný uhradiť obed 

v plnej výške. 

  

Dotácia 1,30 € bude poskytovaná na dieťa: 

1./ ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem                   

     je najviac vo výške sumy životného minima, 

2./ ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov neuplatnil na toto dieťa daňový  

     bonus. 
 

Ţiaci majú nárok na obed v školskej jedálni len ak sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu 
(Zákon č.245/2008, §140, odst.(1) – školský zákon a Vyh.č.330/2009, §2, odst.(1a) o zariadení školského stravovania). 

 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

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

predchádzajúceho mesiaca na potravinový účet ŠJ : SK26 5600 0000 0075 2483 0007 

formou: trvalý príkaz, internetbanking, vklad na účet, poštová poukážka 

V septembri sa strava uhrádza za september a október SPOLU v jednej platbe do 15. 9. 2021 

    

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy: 

 



Prihlásiť alebo odhlásiť sa zo stravovania je možné  do 8.00 hod. v aktuálny deň. 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázového obedára (poskytuje 

školská jedáleň) v čase od 11.30 - 12.00 hod.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-

vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. 

Zákonný zástupca žiaka ODHLASUJE zo stravovania svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy, prestup 

na inú školu, ukončenie stravovania, akákoľvek zmena v spôsobe uplatňovania daňového bonusu a pod. 

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

 

Moţnosti odhlasovania zo stravovania:  

- on-line na web-stránke školy: zsnejedleho-snv ( ODHLÁSENIE Z OBEDA) do  7.30 hod, 

            nie cez aplikáciu Edupage 

- telefonicky na tel. č.:  053 446 63 66,  0904 750 073 

- osobne v kancelárii vedúcej ŠJ  

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – ŠJ pri ZŠ Z. Nejedlého 2, Sp. Nová Ves so 

spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, podľa Z. z. 122/2013 o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení zákona č. 84/2014 a to v informačnom systéme „Stravné / VIS “, pre účel poskytnutia stravovania 

v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  

žiaka. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, ţe beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie 

reţimu a podmienky stravovania. 

 

Táto záväzná prihláška sa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý v prípade záujmu o stravovanie ju 

doručí kompletne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú do školskej jedálne  do 3.septembra 2021 t.j. piatok. 

 

Záväzná prihláška bude plnohodnotne akceptovaná za predpokladu, že z predchádzajúceho obdobia nie sú 

žiadne nedoplatky. 

 

Stravovanie v školskej jedálni je moţné len po doručení vypísaného a rodičom podpísaného zápisného 

lístka (Vyhláška MŠVVaŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, §9, odst.1, písm.e) 

 

 

 

 

V.............................................. dňa..................................... 

 

 

 

podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 


