
 

Školská jedáleň pri Základnej škole J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca 

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVOVANIE – PRIHLÁŠKA NA STRAVU 

 

Školský rok: 2020/2021 

 

Meno a priezvisko žiaka :   

Bydlisko žiaka :   

Trieda :   

Meno a priezvisko zákonného zástupcu :   

Telefonický kontakt zákonného zástupcu :   

E- mailová adresa zákonného zástupcu :   

 

Číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN:  SK49 5600 0000 0020 5711 7006 

 

Evidencia odberu stravy je na základe čipovej karty . Stravník je povinný pri strate čipovej 

karty si ju zakúpiť u vedúcej ŠJ v sume   1,02   €.   

 

Spôsob prihlasovania a odhlasovania:  

 

Odhlásiť, resp. prihlásiť žiaka na stravu je možné 24 hodín vopred ( vyhláška MŠ SR 

č.330/2009 Z. z. zo 14. augusta 2009, § 3 ods.5 písm. a); t. j. - deň vopred do 14:00 hodiny 

okrem pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:30 hod.  Z dôvodu dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej 

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

 

V prípade neprítomnosti žiaka z dôvodu choroby  (ak sa nestihne odhlásiť vopred) je možné 

v PRVÝ DEŇ odobrať stravu v čase výdaja stravy (11:30 hod – 12:30 hod.). Nasledujúce dni je 

žiak povinný sa odhlásiť, ak nebude odoberať stravu z dôvodu neprítomnosti v škole.  

Tento odobratý obed, kedy nebol žiak v škole resp. sa nezúčastnil vyučovacieho procesu a 

odobral si stravu, uhradí zákonný zástupca sumou prislúchajúcou žiakovi podľa stupňa do 

5 – tich dní na hore uvedené číslo účtu školskej jedálne.   

 

1. stupeň a  2. stupeň – 1,20 €  

 

Neodhlásená strava: V prípade, že žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého 

dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu (nepríde na vyučovanie) a zároveň si neodhlási 

stravu – obed, nepríde na obed – obed prepadne, na takýto obed nepripadá dotácia zo 

štátu, t. j. neodhlásený obed hradí zákonný zástupca dieťaťa sumou prislúchajúcou žiakovi 

podľa vyššie uvedeného stupňa na hore uvedené číslo účtu  do 5 – tich pracovných dní. 



 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu 

za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a 

odobralo stravu.  

 

Na základe uvedeného, zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade 

neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku 

príspevku na stravovanie. Za neodobratú,  alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani 

vecná náhrada neposkytuje.  

 
 Odhlásenie zo stravy je možné :  

 

- na tel. č. : 058/285 15 82, 0910 725 348 

- e- mailom: hiciarova@zskomre.sk 

- cez internet priamo na stránke školy/ www.zskomre.sk / v sekcii jedálny lístok  

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:  

 

Nižšie podpísaná dotknutá osoba, týmto dávam podľa § 5 zákona č.18/2018 Z. z. O ochrane 

osobných údajov znení neskorších predpisov svoj súhlas so spracovaním a uchovaním svojich 

osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení 

školského stravovania. Doba platnosti súhlasu : počas stravovania v Školskej jedálni pri ZŠ J. 

A. Komenského, Komenského 7, Revúca. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne 

odvolať. Prevádzkovateľ nebude sprístupňovať osobné údaje tretej strane a likvidáciu 

osobných údajov zabezpečí v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z.  

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 

organizácie režimu a podmienok  stravovania.  

 

V Revúcej .........................                                                  ......................................................  

                                                                                                           Podpis zákonného zástupcu 

 

1 x zápisný lístok vyplnený a podpísaný, odovzdať triednemu učiteľovi obratom !!! 

http://www.zskomre.sk/

