
Základná škola, Ul. J. Braneckého 130/15, 914 01  Trenčianska Teplá 

Zápisný lístok do zariadenia školského stravovania 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie do školskej jedálne Zariadenia školského stravovania, 

Základná škola J. Braneckého 130/15 v Trenčianskej Teplej, v školskom roku 2018/2019  
  

Meno a priezvisko dieťaťa/ žiaka  

Adresa trvalého pobytu dieťaťa/ žiaka  

Trieda  

 

Matka/ otec 

Meno a priezvisko  

Adresa zák. zástupcu  

Tel. kontakt   

e-mail  

Spôsob úhrady 

IBAN: 

trvalým bankovým príkazom  

internet bankingom 

poštovou poukážkou 

Denný poplatok za odobraté jedlo OBED 

Žiaci primárneho vzdelávania (1.- 4. ročník)   Potr. 1,09 € (21,80 € mes.)   ÁNO      NIE 

Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania (5.-9. ročníka) Potr. 1,16 € (23,20 € mes.)   ÁNO      NIE 

Mliečna desiata: 0,33 € (6,00 € mes.)     ÁNO      NIE 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Týmto dávam podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so 

spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského 

stravovania, vytvárania databázy stravníkov a ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na obdobie nevyhnutné na dosiahnutie účelu a počas 

trvania času nevyhnutného na archiváciu.  

 

 

V ............................................. dňa ................................. ................................................................. 

podpis zákonného zástupcu 
 

Pokyny pre stravníkov na školský rok 2018/2019 

Stravu je možné platiť: trvalým príkazom v banke, poštovou poukážkou alebo  príkazom cez internet 

banking  
 číslo účtu : 0658288004 / 5600 Prima banka   

 IBAN: SK25 5600 0000 0006 5828 8004  

 ako variabilný symbol uvádzajte (5555....) 

 do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu 

 

Stravné musí byť uhradené k 25. dňu predchádzajúceho mesiaca! Stravník začína platbou v auguste na 

september a končí aprílom na máj. V mes. jún bude záverečné zúčtovanie dorovnané/vrátené na účet uvedený 

v „Zápisnom lístku“. 

Obedy sa vydávajú od 11:30 hod do 14:00 hod  

 

Odhlasovanie 

Odhlásenie je možné urobiť:  

 osobne u zamestnankýň zariadenia školského stravovania , nie u vyučujúcich; 

  telefonicky na t. č. 032/6591389  

  elektronickou poštou na e-mailovej adrese: stravovanie@zstrencianskatepla.sk 

Z obedov sa odhladuje jeden deň vopred do 13:00 hod ( v pondelok do 6:30 hod ráno)   

 V prípade choroby dieťaťa, resp. z iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka v škole, treba 

odhlásiť dieťa zo stravy v školskej jedálni.   

 Spätne sa strava odhlásiť nedá.  

 Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.   

 Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo pre obed.   

 Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne. 

mailto:sjtrtepla@centrum.sk

