
Prevádzka: Školská jedáleň Súkromnej ZŠ pre žiakov s VPU, 
Čachovský rad 36, 038 61 Vrútky 

  
Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 
2019/2020v 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:..............................................Kontaktná e-mailová adresa: .......................................... 
Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: ..................................................................................... 
(v prípade vrátenia preplatkov) 
Spôsob úhrady stravných poplatkov: (nehodiace sa preškrtnúť) 

* poštová poukážka   * internetbanking  * hotovosť  
  
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 25. dňa 
v mesiaci a do tohto dňa treba doniesť doklad o zaplatení
  V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho 
ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase! 
Do 7,00 hod ráno v daný deň 
  Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je 
povinný uhradiť  Hodnotu stravného lístka v plnej výške!!! 
   Dieťa/žiak bez obedu v ŠKD do 13:30hod 

 
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 Súkromnej ZŠ pre žiakov s VPU, Čachovský rad 36, Vrútky.  
  
Vo Vrútkach ..................................dňa...............................                 

   
  

  
 ....................................................................... 
 
    Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka : .......................................................................................... 
 
Číslo účtu: SK42 0900 0000 0051 3501 8518   
Variabilné číslo dostáva dieťa/žiak každý mesiac iné. 
Cena obeda: I.stupeň 0,77€, II.stupeň 0,85€, zamestnanec 1,84€ 
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 25. dňa 
v mesiaci a do tohto dňa treba doniesť doklad o zaplatení 
  V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho 
ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase! 
Vopred ,alebo v deň obedu do 7,00 hod ráno na tel.čísle 0904 659 591 u pani Štefanidesovej 
  Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je 
povinný uhradiť  Hodnotu stravného lístka v plnej výške!!! 
Cena obeda bez odhlásenia : 
 I.stupeň 2,85€ - 0,77€ = 2,08€,  
II.stupeň 2,95€ - 0,85€ = 2,10€ 
  Dieťa/žiak bez obedu v ŠKD do 13:30hod 



 
 


