
Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 
Školská jedáleň 

 
Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2021/2022 

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

Meno a priezvisko žiaka...................................................................trieda.................................. 

Adresa bydliska............................................................................................................................ 

Meno a priezvisko matky(zák.zástupcu):...............................................tel.č.:............................. 

Meno a priezvisko otca(zák.zástupcu):.................................................. tel.č:............................. 

Číslo bankového účtu vo forme IBAN:......................................................................................... 
(v prípade vrátenia preplatkov) 
 
Spôsob úhrady : (nehodiace sa preškrtnúť) 

* poštová poukážka * internetbanking * trvalý príkaz  
 
Číslo účtu ŠJ v tvare IBAN: SK57 5600 0000 0060 7892 3005 
Pri platbe cez internetbanking treba uviesť do poznámky meno, priezvisko a triedu žiaka. 
 
Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s 
účinnosťou od 01.09.2019 pre ZŠ  

Veková skupina 
stravníkov 

De
sia

ta
 

O
be

d 

O
lo

vr
an

t Nákup 
potravín 

Čiastočné 
režijné náklady 

Stravný lístok 
celkom 
 

Úhrada 
zákonného 
zástupcu 

stravník ZŠ 
 I. stupeň 

 1,15  1,15 0,20 1,35 1,35 € 

stravníkZŠ 
II. stupeň 

 1,23  1,23 0,20 1,43 1,43 € 

 
PLATBA CEZ INTERNETBANKING: paušálne: žiaci 1. – 4. ročníka =  28,35 €/mes. 
                                                                              žiaci 5. – 9. ročníka = 30,03 €/mes.  
Príspevok na stravovanie v ŠJ: 
 
Mesačný príspevok na stravovanie sa uhrádza najneskôr do 10.dňa v mesiaci. 
 
Odhlásiť  žiaka na stravu je možné: v pondelok do 7,00hod. ráno 

            v utorok – piatok deň vopred do 14,00hod. 
po prihlásení na Edu Page  v module „ školská jedáleň“  
 
Kontakt na školskú jedáleň:  041/5582346 alebo 0911558234 
V prípade neprítomnosti žiaka (ak nestihne odhlásiť stravu vopred) alebo jeho chorobe je 
možné v prvý deň odobrať stravu do jednorazových nevratných obalov v čase: od 11,00 hod. 
– 11,30 hod. 
Nasledujúce dni je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy. 
Za včas neodhlásenú stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na nákup potravín 
a čiastočné režijné náklady v plnej výške ceny stravného lístka. 
 
  



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 ŠJ pri Základnej škole s materskou školou Slovenského učeného 
tovarišstva Veľké Rovné 302, 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. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Veľkom Rovnom, dňa.....................................                  

 
 
 

 
 
...................................................................
. 
    Podpis zákonného zástupcu žiaka  


