
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MARIÁNSKA ULICA

PRIEVIDZA

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 

 
 

Informácie pre stravníkov školskej jedálne 
 
Všetci žiaci základnej školy majú nárok na štátnu dotáciu na potraviny 1,20 € /deň na základe písomného 
prihlásenia stravníka ,,Prihláška na stravovanie,,. Podmienkou splnenia dotácie je zúčastniť sa výchovno-
vzdelávacieho procesu a odobrať jedlo/odčipovať/.  
V prípade neodhlásenia žiaka zo stravy alebo neodobratia stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť 
poplatok za jedlo vo výške denného limitu za každý deň neúčasti v škole.  
 

Cena obeda: 1. - 4. ročník  1,15 € 
5. – 9.-ročník  1,23 €  (doplatok 0,03€/deň) 
ostatní stravníci 3,90 € 

 
Doplatok stravy 5. – 9. ročník:      0,63 € (21x0,03) mesačne, potrebné zadať trvalý príkaz na 10 mesiacov 

 
Réžia: 5 € za každé dieťa/mesiac, potrebné zadať trvalý príkaz na 10 mesiacov 

1 € za každé dieťa/mesiac v hmotnej núdzi  
podľa VZN Mesta Prievidza č.1/2020 § 9 

 

Elektronický čip: 1€ 
V prípade straty čipu treba zakúpiť nový, stravníkovi bude vydaný v školskej jedálni po uhradení poplatku 

 
Jednorazová záloha: 30,00€  
Slúži na pokrytie nákladov za včas neodhlásenú a neodobratú stravu. Nevyčerpaná záloha bude vrátená na 
konci šk. roku na základe písomnej žiadosti zákonnému zástupcovi na účet , v inom prípade bude presunutá 
na nový školský rok. 
 
Poplatok (réžia, doplatok stravy, elektronický čip) sa uhrádza na číslo účtu: 
Názov banky:  VÚB banka 
Číslo účtu školy: IBAN SK39 0200 0000 0000 1933 3382 
Variabilný symbol: číslo dieťaťa (pridelené školskou jedálňou)  
 
Zálohová platba jednorazová 30€  sa uhrádza na číslo účtu:   
Názov banky:  Prima banka 
Číslo účtu školy: IBAN SK10 5600 0000 0090 1451 4003 
Variabilný symbol: číslo dieťaťa (pridelené školskou jedálňou)  
 
Všetky platby  je potrebné uhradiť vždy do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac (réžia, doplatok stravy). 
Zálohovú platbu jednorazovo do konca augusta. 
V prípade, že platby nebudú uhradené včas, stravník bude zo stravy odhlásený.  
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje! 
 
Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy: 

1. deň vopred do 14:00 hod., 
2. po víkende alebo voľných dňoch je možné stravu odhlásiť ráno najneskôr do 8:00 hod., 
3. telefonicky na t. č. 046/542 37 70, 
4. e-mailom : masarikova@marianska.sk , 
5. elektronicky - cez aplikáciu strava.cz  

 
Každý stravník musí byť v školskom roku  na stravovanie písomne prihlásený (prihláška na stravovanie ), ale 
aj odhlásený (odhláška zo stravovania) v prípade, že sa už nebude stravovať. 
Prihlášku je potrebné odovzdať na konci augusta.  
Vrátenie preplatku je možné iba na základe žiadosti o vrátení preplatku. Tlačivá nájdete na stránke školy. 
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