
ZÁPISNÝ  LÍSTOK 

stravníka 
 

Záväzne  prihlasujem  svoje dieťa - žiaka na stravovanie v zariadení  školského  stravovania: 

Školská jedáleň pri ZŠ Hrnčiarska 13  v  Humennom, od dňa:...............( na šk. rok 2019/20) 

Meno a priezvisko žiaka:                   ..........................................................................................  

Trieda:                                                ...................................................................... .................... 

Bydlisko žiaka:                                   ..........................................................................................  

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

Číslo telefónu:                                                       ................................................................... .... 

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

Číslo telefónu:                                                       ............................................................. .......... 

 
Spôsob úhrady stravného :  

 

Platba za stravné sa bude  uhrádzať vopred, najneskôr do 27. dňa v mesiaci, formou: 

* trvalý príkaz              * internetbanking                     * poštová poukážka  

 

* nevhodné preškrtnúť 

 

Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do ŠJ najneskôr do 27. dňa v starom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od 

prvého dňa v novom mesiaci. V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok 
doručený do ŠJ.  

 

Číslo účtu, z ktorého sa bude realizovať platba za stravu,  a na ktorý  bude  vrátený preplatok stravy                                                                                                   
 po ukončení školského roka do 30.09. .......................................... ….............................................. 
 

Poplatky za stravu  v ZŠ : 

 

Jednorazová platba vo výške 20 € sa uhrádza vopred pred nástupom žiaka na stravovanie. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1 ,20  €  na 

výchovu k stravovacím návykom žiaka bude  po ukončení školského roka zúčtovaná   a vrátené preplatky stravníkom. 

 

Žiaci v ZŠ I. stupeň -  obed: 

                                

Klasický stravník s dotáciou -  0,05 (bez dotácie 1,25) €                          
 

Žiaci v ZŠ II. stupeň - obed:   Športové triedy : 

                

Klasický stravník s dotáciou -  0,08 (bez dotácie 1,28) €                           0,33 (bez dotácie 1,53 ) 

              

 

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr  do 14.00 h v predchádzajúci pracovný deň, vo výnimočných  prípadoch aj ráno do  

7. 30 hod. 

 

Za neodobratú  alebo včas neodhlásenú  stravu stravník platí celú sumu  obeda bez  dotácie , ktorá mu bude 

započítaná v nasledujúcom mesiaci. 
 

Možnosti  odhlasovania zo stravy:  

 

  na web- stránke školy  

 telefonicky na tel. č. :  057/7752708 

 Osobne v ŠJ pri  ZŠ Hrnčiarska13 1, Humenné 

 

V zmysle zákona č. 544/2010 Z..z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 

1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej 

škole a odobralo stravu. Preto rodič /zákonný zástupca dieťaťa/ berie na vedomie, že je povinný, v prípade neúčasti svojho 

dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu za jedlo, ktorá je uvedená pri jednotlivých 

kategóriách stravníkov v zátvorke. Aj keď žiak je prítomný v škole a neodoberie obed, platí tiež plnú sumu bez dotácie. 

 
 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému –ZŠ- Hrnciarska 

so spracovaním osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom 
systéme Stravné, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska,    

  meno,   priezvisko,  telefonický  kontakt  a číslo  účtu zákonného zástupcu  žiaka. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať   

                                                

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky  pravidlá stravovania. 

 

 

 

 

V .................................. dňa:  .....................                                                                               ..........................................................................                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         podpis rodiča / zákonného zástupcu  

 
 

 

 



 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


