
                                 ZÁPISNÝ   LÍSTOK  STRAVNÍKA 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Krivany       

na školský rok: 2018/2019 odo dňa: .............................. 

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

1. zákonný zástupca - priezvisko, meno, tel. kontakt: ......................................................................... 

2. zákonný zástupca - priezvisko, meno, tel. kontakt: ......................................................................... 

e-mailová adresa:  

Spôsob úhrady stravného: 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do 25. dňa v mesiaci formou: 

poštová poukážka, internetbanking, trvalý príkaz (*nehodiace sa vyškrtnite) 

Číslo účtu z ktorého sa realizuje platba (pre prípad preplatkov):  .............................................. 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – ZŠ s MŠ Krivany. Spracovaním 

osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, v informačnom systéme Stravovanie, pre účel 

poskytnutia stravovania. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 

V Krivanoch dňa: ..............................          podpis zákonného zástupcu: .......................................... 

 

 

Informácia pre rodičov, resp. zákonného zástupcu žiaka 

 

Poplatky za obed:                  MŠ          MŠ poldeň             ZŠ I. stupeň               ZŠ II. stupeň 

                                          1,17 €               0,95 €                       1,00 €                       1,06 € 

Dieťa MŠ z rodiny s rizikom  soc. vylúčenia /hmotná núdza/   0,17€ 

Žiak ZŠ II. z rodiny s rizikom soc. vylúčenia/hmotná núdza/    0,06 € 

 

Prihlásiť  alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné najneskôr do 14:00 deň vopred! 

Možnosti odhlasovania: telefonicky na tel.č.051/4572587,  0908 981 930                                    

alebo mailom na jedalenkrivany@gmail.com. 

 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (zásady 

správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. 

Výnimkou je choroba u detí MŠ ráno do 7.30 hod. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú 

stravu odobrať do obedára v čase od 12.00 do 12.30 hod. Za manipuláciu s jedlom 

v obedároch/ t.j. za ich zdravotné riziko/ zodpovedá zákonný zástupca žiaka – stravníka. Za 

neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

Stravník bude na nový mesiac prihlásený na základe pripísanej platby na náš účet 

najneskôr do 25.  dňa v starom mesiaci (výnimkou sú mesiace september a január). 

Číslo účtu : SK34 0200 0000 0016 3683 4953 

Žiak z rodiny s rizikom sociálneho vylúčenia (hmotná núdza) má nárok na stravu za 

znížený poplatok iba v prípade, že sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca žiaka 

povinný v prípade neúčasti na vyučovaní dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú 

úhradu za jedlo. 

 

Podpisom zápisného lístka stravníka potvrdzujete, že tieto informácie beriete na 

vedomie a budete sa podľa nich riadiť. 
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