
Školská jedáleň pri Základnej škole, Školská 11, 935 32 Kalná nad Hronom 

 

Zápisný lístok stravníka 
na školský rok 2022/2023 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa ......................................................................................... 

 

žiaka ................. triedy, bytom .............................................................................................. 

 

na stravovanie v školskej jedálni 
 

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

 

telefónne číslo ........................................... e-mail ................................................................. 

 

vaše číslo účtu v tvare IBAN ........................................................................................................ 
na prípadné vrátenie preplatkov zo stravovania 

 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie (na bank. účet jedálne SK28 5600 0000 0071 3756 6007): 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza vopred do 20. dňa v predchádzajúci mesiac formou: 

 

internetbankingu *     poštovou poukážkou *   * nevhodné preškrtnúť 

môžete si nastaviť aj trvalý príkaz 
 

V prípade neskorej platby nebude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bola 

platba pripísaná na účet ŠJ (prípadne po preukázaní platby).  

 STRAVNÁ JEDNOTKA:  

ŽIAK I. STUPŇA 1,21 € 21 DNÍ = 25,41 € (MESAČNE) 

ŽIAK II. STUPŇA 1,30 € 21 DNÍ = 27,30 € (MESAČNE) 

 

Prihlásiť / odhlásiť zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. 

 

Z dôvodu dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (zásady správnej 

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

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 11,30 do 

12,00 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo 

stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je 

potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani 

vecná náhrada neposkytuje.  
 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:  

1. telefonicky na tel. č. +421 911 483 918 

2. v školskom informačnom systéme EduPage (aj v mobilnej aplikácii) 

3. osobne v ŠJ pri ZŠ Kalná nad Hronom 
  

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

 Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ŠJ pri ZŠ v Kalnej nad Hronom so spracovaním 

osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom a to v informačnom systéme „Stravné“ a SOFT-GL ŠJ 4, pre účel 

poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický kontakt a číslo účtu 

zákonného zástupcu žiaka. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať spôsobom, akým som udelil súhlas (t.j. 

písomne). Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu 

a podmienky stravovania. V zmysle §14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so 

spracovaním osobných údajov , ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 

založenom na súhlas pre jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. 
 

 Podpísaný zápisný lístok stravníka doručte vedúcej ŠJ pri Základnej škole do 30. júna 2022! 

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

 podpis zákonného zástupcu dieťaťa 


