
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, 036 01  Martin 

  
Zápisný lístok  stravníka pre osobitné stravovanie 

na školský rok 2021/2022 v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 
330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 

  

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

Adresa bydliska: ........................................................................................................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:...................................................................................... 

Tel. kontakt:.................................................................................................................................. 
Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: ..................................................................................... 
(v prípade vrátenia preplatkov) 

 
Spôsob úhrady stravných poplatkov: (nehodiace sa preškrtnúť) 

* poštová poukážka          * internetbanking 
  

Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné odovzdať ústrižok za žiakov školy do ŠJ najneskôr jeden 
deň pred začiatkom stravovania, za deti v MŠ učiteľkám do tried. 

 
Zdravotný stav dieťaťa/žiaka vyžaduje podľa posúdenia odborného lekára  

 diabetickú diétu 

 bezgluténovú, bezlepkovú diétu 
 

Príloha: 

 doklad odborného lekára, že zdravotný stav dieťaťa /žiaka vyžaduje osobitné stravovanie 
s určenou  diétou  podľa stanovenej diagnózy 

 
  
Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie 
podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady 
nákladov na stravovanie: 
  
✓  Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 20. dňa 
v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa strava platí. 
 

✓ Dieťa materskej školy  a  žiak základnej školy  má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 

€ v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno b) a c) zákona č. 544/2010 Zb   iba v prípade, ak sa 

zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole   a  odoberie  obed.  

Neodobratý obed musí uhradiť rodič plnej výške. 

 
 
✓  Evidencia odberu stravy v ZŠ  sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického čipu, ktorý 

slúži aj na evidenciu príchodu a odchodu žiaka zo školy. Obed je možné vyzdvihnúť len 
prostredníctvom tohto čipu (týka sa len žiakov ZŠ). 

Každý žiak dostane prvý čip bezplatne, za každý ďalší (poškodenie, strata) musí platiť obstarávací 
poplatok. 

 
✓  V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole  je  povinnosťou 
zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 7:00 hodiny ráno v daný deň.  
 
✓  V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase výdaja stravy 
prostredníctvom čipu, ale stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie (keďže sa nezúčastní 
výchovno-vzdelávacieho procesu, nemá nárok na dotáciu 1,30 €). Na ďalšie dni neprítomnosti je 
potrebné dieťa/žiaka odhlásiť zo stravovania. 
 

 ✓  Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je 
povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady v plnej výške. 
 
 
 



 
 
 
 

  
Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov 
 Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem 
súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, 
prevádzkovateľovi ŠJ pri Základnej škole s materskou školou, Hurbanova 27, Martin v informačnom 
systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu 
dieťaťa/ žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som  si vedomý/á, že tento 
súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
  
  

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

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 
 

 

Školská jedáleň – číslo účtu: SK91 0200 0000 0016 3288 5251 
 


