
 

PRIHLÁŠKA  NA STRAVOVANIE                                                     Vyplnenú prihlášku doručiť do ŠJ 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto 024 01 

Na školský rok .............................../.............................    odo dňa:......................................... 

Meno a priezvisko žiaka / stravníka: ............................................................................................................................... Trieda:............................... 

Bydlisko žiaka/stravníka: .................................................................................................... ........................................................................................ 

Meno a priezvisko rodiča / zák.zástupcu/:........................................................................................................Telefón:...............................................  

Číslo účtu platiteľa stravného v tvare IBAN....................................................................................................  

E-mail rodiča / zákonného zástupcu žiaka / stravníka ......................................................................................... .....................................                        

Platba za stravné sa uhrádza do 25. dňa v mesiaci vopred na číslo účtu:             SK81 0200 0000 0016 3130 3555 
Spôsob úhrady:   -trvalým príkazom     -poštovou poukážkou      -bankovým prevodom 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín a úhrada čiastočných režijných nákladov podľa vekovej kategórie: 

Žiaci : 1. -  4. ročník .....1,11 €                  Hmotná núdza: 1. – 4. ročník......0,01 €                               Cudzí stravník: ..............2,59 € 

            5. -  9. ročník .....1,19 €                                              5. – 9. ročník......0,09 € 

Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú prihlášku na stravovanie v novom školskom roku. Na základe záväznej prihlášky sa automaticky 

prihlasuje na ďalší mesiac. V prípade dlhodobého, alebo trvalého odhlásenia zo stravovania v ŠJ musí priniesť podpísanú odhlášku zo 

stravovania v ŠJ. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť ! Ak je žiak chorý a nemá infekčnú chorobu má nárok na dotovaný obed do obedára 

v prvý deň choroby /viď školský zákon/, ostatné dni si môže zakúpiť obed v plnej výške stravného lístka. 

Odhlásiť, alebo prihlásiť sa na stravu je možné najneskôr do 7:30 hod. ráno v aktuálny deň na tel.číslo 421 32 77, osobne v ŠJ, alebo na  

e-mailovej adrese: veselasilvia1@gmail.com.  

Rodič, zákonný zástupca žiaka v hmotnej núdzi je povinný odhlásiť obed počas neprítomnosti v škole. V prípade rozdielu so školskou 

dochádzkou hradí plnú výšku ceny stravného lístka. 

Žiaci  sa počas školských akcií, výcvikov a výletov odhlasujú z obedov samostatne!  

Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k 30.06 kalendárneho roka a vrátia sa do 31.07 kalendárneho roka. Preplatok nad 25 € sa vráti na číslo 

účtu, ktoré je uvedené na prihláške na stravovanie. O vyúčtovanie a vrátenie preplatku môžete požiadať kedykoľvek počas školského roka. 

Preplatok do 25 € sa presunie do ďalšieho školského roka, pričom sa nepovažuje za záväznú prihlášku na stravovanie. V prípade, že ani po 

upozornení o nedoplatku za stravu nebude prevedená úhrada do troch pracovných dní, bude stravníkovi ukončené stravovanie v ŠJ a vedenie 

školy určí ďalší postup vymáhania nedoplatku. 

Prihláška a odhláška na stravovanie v ŠJ a žiadosť o vrátenie preplatkov a vystavenie vyúčtovania platieb za stravu sú zverejnené na stránke 

školy. 

Bližšie informácie nájdete na stránke školy www.zssulkovknm.edupage.org v kolónke školská jedáleň. 

Ako zákonný zástupca žiaka /dospelý stravník v zmysle § 11 zákona 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, dávam súhlas so spracovaním 

osobných údajov svojho dieťaťa/stravníka a mojich osobných údajov  v evidencii stravníkov ŠJ pri ZŠ Dolinský potok 1114, KNM počas celej 

školskej dochádzky. 

 

Dátum ...........................                                                                    podpis zákon. zástupcu žiaka/stravníka............................................................... 

 

x..................................................................................................................................................... ...............................................................................x 
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