
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

Žiadosť o prijatie žiaka/dieťaťa na stravovanie v šk. r. 2020/21 

Žiadam o prijatie na pravidelné stravovanie v školskej jedálni od: ............................................................. 

 

Meno a priezvisko žiaka/dieťaťa: ......................................................................... trieda................................ 

Meno a priezvisko zák. zást: ............................................................... Telef. číslo: ......................................... 

Email zákonného zástupcu:............................................................................................................................... 

Platba za stravné sa skladá: 

MŠ – predškoláci - stravné 1,54 € (desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €) - (1,20 € dotácia +0,34€/deň 

doplatok zákonného zástupcu), finančná zábezpeka 30,-€ 

1. – 4. ročník – stravné 1,21 € - (1,20 € dotácia +0,01€/deň doplatok zákonného zástupcu), finančná zábezpeka 30,-€ 

5. – 9. ročník – stravné 1,30 € - (1,20 € dotácia + 0,10 €/deň doplatok zákonného zástupcu), finančná zábezpeka 30,-€ 

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov základných škôl je 1,20 eur za každý 

stravovací deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti a odobral stravu ( na základe 

novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR) 

 

 

Dátum úhrady 

fin.zábezpeky 

 

Obdobie 

MŠ 

predškoláci 

1. – 4. ročník 

 

5. – 9. ročník 

 

Do 15. 09.2020 Za september,  október, 

november, december 
30,-€ 30,-€ 

 

30,-€ 

 

Upozornenie pre rodiča: Nutné dodržiavať termín úhrady za stravu!!!!! 

 

Pri znížení zábezpeky do výšky 6,- eur, bude rodič upozornený na doplatenie zábezpeky do sumy 30,- €. 

Po vyčerpaní zábezpeky bude žiak odhlásený zo stravy do dňa uhradenia novej sumy zábezpeky. 

 

Platba za stravu je možná iba bankovým prevodom, kde treba uviesť: 

- variabilný  symbol: 092020 

- konšt. symbol: 0308 

- informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka a trieda /nie meno zákonného zástupcu !!! /. 

- IBAN: SK5902000000001641540458 

 

Číslo Vášho bankového účtu, na ktorý Vám budú vrátené prípadné finančné preplatky: 

- IBAN: SK............................................................................................................................. 

 

Odhlasovanie, resp. prihlasovanie na stravu 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej 

výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň (okrem pondelka). 

Z toho dôvodu je nutné odhlásiť (prihlásiť)žiaka/dieťa do 14,00  hod. deň vopred a v pondelok do 7,00 hod. 

-  osobne 

-   telefonicky na tel. čísle 0911980820, 0911866467 u vedúcej jedálne, 

-   elektronicky žiaci ZŠ cez školskú internetovú stránku zstrnovecnv.edupage.sk v sekcii Školská jedáleň 

(s použitím prihlasovacieho mena a hesla IŽK) 

Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka/dieťaťa. 

Ak nebude žiak/dieťa prítomný na vyučovaní a  zákonný zástupca ho neodhlási zo stravy, bude suma za tento 

obed čerpaná zo zábezpeky . 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa dotácia / 1,20 eur / neposkytuje. 

Preplatky budú vrátené na konci stravovacieho obdobia, najneskôr v auguste 2021 na bankový účet 

zákonného zástupcu. 



 

Pokyny pre stravníkov 

 

Výdaj obedov je zabezpečený prostredníctvom elektronického systému, ku ktorému sú vydané čipy. 

Stravníkom je strava vydaná v príslušný deň na základe priloženia čipu k čítačke na výdajnom okienku. Bez čipu 

sa  obed nevydá ! Ak sa žiak zúčastnil výchovno -  vzdelávacie procesu  a neodobral obed , alebo sa  pri odbere 

stravy neodčipne, bude mu odpočítaná plná výška sumy obeda z kaucie .. 

Stratu čipu je stravník povinný bezodkladne nahlásiť vedúcej jedálne, alebo na sekretariát školy, aby sa čip zablokoval 

a nedošlo k jeho zneužitiu. V prípade straty a znehodnotenia čipu je stravník povinný si zakúpiť čip v sume 2 €. 

V ten deň, keď stravník zistí stratu, prípadne prvého zabudnutie čipu, ohlási to zamestnankyni ŠJ, ktorá ho pri odobratí 

jedla odčipuje. Na nasledujúci deň v prípade nenájdenia čipu alebo opätovného zabudnutia si musí čip zakúpiť. 

Čip na stravu má žiak počas celej dochádzky do školy. Pri ukončení štúdia, prípadne stravovania v ŠJ  je žiak  povinný 

daný čip vrátiť nepoškodený na sekretariát školy, v opačnom prípade musí zaplatiť poplatok 2 €. 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s podmienkami poskytnutia dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka, so sankciami, ktoré vyplývajú za neodhlásenie a neodobranie 

stravy a súhlasím s nimi. 

 

 

                                                             

V Trnovci nad Váhom dňa:.................................    .......................................   

                                                                                                                       podpis zákon. zástupcu 

 

 

 

 

Ako zákonný zástupca žiaka /dieťaťa v zmysle zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov, dávam súhlas 

so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa/stravníka a mojich osobných údajov  v IS evidencii stravníkov 

ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302  počas celej školskej dochádzky v rozsahu: Meno a priezvisko 

stravníka, meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefónne číslo zákonného zástupcu, mail, číslo účtu. 

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

. 

 

 

 

V Trnovci nad Váhom dňa: ........................    .................................................  

   podpis zákon. zástupcu    

 

 

 

 


