
 

Z Á P I S N Ý   L Í S T O K  

stravníka 
                                                                                                                              

Záväzne prihlasujem svoje dieťa 

na stravovanie v školskom roku...................... v zariadení školského stravovania 

pri Materskej škole Čergovská č. 14 v Prešove. 

 
Meno a priezvisko dieťaťa:  

 

Trieda: 

Bydlisko dieťaťa:  

Meno a priezvisko matky:   tel.: 

Meno a priezvisko otca:  tel.: 

 

 

I.  Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie 

 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa 

v mesiaci, formou: 

* trvalý príkaz                * internetbanking                  * vklad na účet           

 

Poznamka:* nevhodné preškrtnúť 

 

 

Číslo účtu IBAN - SK36 7500 0000 0040 0842 1190 

Variabilný symbol 120223003 
Konštantný symbol 0558 

Do správy pre prijímateľa uvádzajte MENO DIEŤAŤA A TRIEDU 
 

II.  Denný poplatok za odobraté jedlo vo výške 3. finančného pásma 

 

Stravník: dieťa v MŠ do 5 rokov denné stravovanie: 1,84 € 

Stravník: Dieťa, ktorého rodič 

nepoberá daňový bonus  

denné stravovanie: 0,54 € 

 

Trvalé príkazy:       37 € mesačne /dieťa bez dotácie/ 

 

11 € mesačne /dieťa s dotáciou /  

 

 

Upozornenie:  POPLATOK ZA STRAVU SA UHRÁDZA ZÁLOHOVITE 

 

(t. j. v septembri 2 PLATBY a to za september aj za október do 10. dňa v mesiaci 

a ďalej v októbri za november atď. a bude zúčtovaný po ukončení školského roka) 

 

 



 

III. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

 

Dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) 

písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb.,  a zároveň za splnenia týchto podmienok: dieťa sa 

zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.  

Dotácia (§ 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb. ) sa nevzťahuje na odobratý 

obed domov.  

 

IV. Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie 

 

- Odhlásiť sa zo stravovania alebo prihlásiť sa na stravovania je potrebné deň vopred  

            najneskôr do 14.00 h.  

- Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie 

(napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) 

- Po víkende je možné sa odhlásiť zo stravovania v  pondelok ráno do  07.30 h. 

- Je nutné, aby dieťa bolo v materskej škole prítomné najneskôr do 08.00 h. 

Poznámka: V prípade, že dieťa bude meškať do MŠ, je potrebné túto skutočnosť oznámiť 

telefonicky  na čísle: 051/7704894 – materská škola alebo 051/7704917 – školská jedáleň) 

 

V. Spôsob odhlasovania zo stravovania1 

 

internetové odhlasovanie telefonicky zaslaním SMS 

heslo si vyžiadajte u vedúcej ŠJ 

(viac info na webovom sídle MŠ) 

na tel. č.:  051/77 049 17 na tel. č. 0905843106 

   

V 1. deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu zobrať do obedára (vstup 

do  školskej jedálne) v čase od 11.30 h do 12. 00 h. 

Za neodobratú alebo neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje 

Diétne stravovanie a intolerancie potravín je potrebné nahlásiť vedúcej ŠJ a doložiť 

potvrdením od odborného lekára, nie pediatra. 

Poznámka1: Dieťa je možné odhlásiť zo stravy iba u vedúcej školskej jedálne 

 

VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – ŠJ pri MŠ 

Čergovská 14 so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným 

zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania 

v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  

kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  dieťaťa. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 

podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 

 

 

V Prešove dňa ..............................                           ................................................................ 

                                                                                     podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

 


