
Zápisný lístok na stravovanie v školskej jedálni Veľký Biel pre deti 

MŠ/ZŠ 

Školský rok 2022/2023 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a MŠ vo Veľkom Bieli 

Meno a priezvisko dieťaťa ................................................................................................ 

Trieda    ................................................................................................ 

Bydlisko   ................................................................................................ 

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

Číslo tel.:   ................................................................................................. 

E-mailová adresa:  ................................................................................................ 

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého bude realizovaná úhrada a na ktorý bude vrátený preplatok 

.................................................................................................................................................... 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza s uvedením mena , priezviska a triedy dieťaťa formou: 

*vklad na účet   *internetbanking  *poštová poukážka 

*nevhodné preškrtnúť 

Číslo účtu platby na stravovanie SK65 5600 0000 0018 0372 7013 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (potraviny) za poskytnutie stravy v školskej jedálni  

1. pásmo desiata obed olovrant Spolu 

Materská škola 0,34 0,80 0,23 1,37 € 

Základná škola     

I. Stupeň  1,08  1,08 € 

II. stupeň  1,16  1,16 € 

 

 V zmysle zákonov na štátnu dotáciu  vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti  v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu majú nárok deti: 

 ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen 
domácnosti neuplatnil/nemohol uplatniť nárok na daňový bonus a vyživované dieťa nedovŕšilo 15 
rokov veku 

 nad 15 rokov v ZŠ (napr. dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky).  



  
Nárok na štátnu dotáciu má aj dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.  

 

Spôsob prihlasovania a odhlasovania 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné 24 hodín vopred do 14,00 

hod., alebo  v daný deň do 7,30 hod 

MŠ telefonicky na č. 02/45916225 

ZŠ v ŠJ telefonicky č. 02/44253673 alebo na email: jedalen@velkybiel.eu 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob v čase od 

11.30 hod. do 12.30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy 

konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. V tomto prípade rodič uhrádza za jedlo sumu za 

jeden obed. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je 

potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa 

finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

V prípade požiadavky na diétnu stravu  ( bezlepková, bezlaktózová a pod.) pre dieťa je potrebné 

spolu so zápisným lístkom odovzdať doporučenie od odborného lekára nie staršie ako 3 mesiace. 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa: 

Svojim podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným 

zástupcom pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: 

meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska, meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa, 

telefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo účtu zákonného zástupcu 

Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky  režimu  

stravovania. 

 

 

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

        podpis zákonného zástupcu 

mailto:jedalen@velkybiel.eu

