
Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 
 
 

Zápisný lístok stravníka 
 

Záväzne  

prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v Školskej jedálni, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 

v školskom roku 2022/2023  odo dňa: ........................................... 

 

Priezvisko a meno žiaka: …………………………...............................……… Trieda: ............. 

Adresa bydliska žiaka: …………………………………………………...................................... 

Priezvisko a meno zákonného zástupcu....................................................................................... 

Kontaktné údaje ( t. č., mail )............................................................................................ 

Číslo účtu (formát IBAN)................................................................................................................ 
                                                       Zmenu čísla bankového účtu treba nahlásiť vedúcej školskej jedálne – písomne. 
 

Prerušenie alebo zrušenie stravovania je možné iba na základe doručenia „Odhlasovacieho 
lístka“ podpísaného zákonným zástupcom do školskej jedálne minimálne deň vopred . 

Kontakt školskej jedálne: 

e-mail: masarikova@marianska.sk 
tel. č. : 046/5423770 
číslo účtu školskej jedálne: SK39 0200 0000 0000 1933 3382  
 
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem ŠJ pri ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza súhlas 
so spracovaním osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby 
uchovávania osobných údajov. Školská jedáleň po splnení účelu spracúvania osobných údajov 
bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon 
nevyžaduje inak. Školská jedáleň zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude 
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 
zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich 
nebude obchádzať. 
 
Svojím podpisom beriem na vedomie všetky informácie, ktoré sú uvedené v texte zápisného lístka. 

 

V Prievidzi dňa   ..........................................    ................................................. 
            podpis zákonného zástupcu 

 

 

 



Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 
 
 
1. Zákonný zástupca žiaka  je povinný za stravovanie svojho dieťaťa v školskej  

jedálni uhradiť mesačný príspevok na stravné a réžiu bankovým prevodom na účet školskej 
jedálne v súlade s 3. finančným pásmom do 25. augusta 2022 na mesiac september. 
Na stravu v septembri bude dieťa prihlásené až po nabehnutí platby na účet šj! 
 
Mesačný príspevok na stravné a réžiu : 
1-4 roč. 24 € stravné + 7 € réžia = 31 €  
5-9 roč. 26 €  stravné + 7 € réžia= 33 €  
Elektronický čip : 1€ /v prípade ak nemajú/ 
 
Číslo účtu školskej jedálne pri ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza:  
SK39 0200 0000 0000 1933 3382  
Povinný údaj: priezvisko, meno dieťaťa, variabilný symbol /ak mu bol pridelený/ 
 

2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  sa poskytuje 
       iba žiakom v hmotnej núdzi, alebo ich príjem nedosahuje výšku životného minima vo   
       výške 1,30 € za každý deň /na základe potvrdenia/, v ktorom sa dieťa zúčastnilo  
       výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo obed . V prípade nesplnenia podmienok  
        dotácie obed vo výške stanoveného finančného pásma platí zákonný zástupca. 

 
3. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania 

neúčasti žiaka  na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. Z dôvodu 
iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo zriaďovateľa bude žiak automaticky 
zo stravy odhlásený. Zákonnému zástupcovi táto povinnosť nevzniká. 
 

4. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa okrem 
pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 8,00 hod. Na odhlasovanie slúži aplikácia: 
strava.cz potrebné údaje poskytne školská jedáleň. 
 

5. V prípade prvého dňa neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese si zákonný 
zástupca môže odobrať jedlo do obedára prípadne jednorazovej nádoby podľa platných 
epidemiologických opatrení.  
 

6. Zákonní zástupca je povinný do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca uhrádzať príspevky na 
réžie vo výške 7€  za žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských 
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, je za každý mesiac určený jednotne, 
ak sa žiak aspoň jeden deň v danom mesiaci odstravoval, bez nároku na vrátenie pomernej 
čiastky z réžie. VZN 2/2022 §9 

       V prípade neuhradenia poplatkov stanovených vo VZN 2/2022 § 6,8,9 bude žiak vylúčený  
       zo stravovania v školskej jedálni, pokiaľ nebol dohodnutý s vedúcou šj inak. 
         
      
 

 
 
 
 


