
Prihláška na stravu (zápisný lístok) 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského 

stravovania (ďalej len ŠJ): 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kamienka 113 od dňa ....... 03.09.2020 (na šk. rok 2020/2021) 

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

Trieda: ....................................................................................................................................... 

Bydlisko........................:............................................................................................................. 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 

Číslo telefónu:.................................................... e-mail............................................................. 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................... 

Číslo telefónu:......................................................e-mail............................................................ 

Číslo účtu v tvare IBAN:......................................................................................................... 

(z ktorého sa bude realizovať príspevok (zálohová platba) na nedotovanú stravu a na ktorý 

bude vrátený nevyčerpaný preplatok príspevku na nedotovanú stravu po ukončení školského 

roka). 

Zistená alergia u stravníka/žiaka: ............................................................................................... 

diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – 

špecialistom (nie všeobecným lekárom), ako je gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod. 
 

           Podľa § 4 ods. 6. zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za 

každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral obed (nie je v škole nemá 

nárok na obed- nedotovaná strava, stačí aby sa zúčastnil vyučovania na 1 hod. počas dňa, ale 

musí odobrať obed).  

           Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho 

dieťaťa na vyučovaní, žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku 

na nedotovanú stravu, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov nižšie 

v tabuľke.  

             Dotácia sa neposkytuje žiakom počas pobytu v škole v prírode, na lyžiarskom 

kurze, krajských a celoslovenských súťažiach.  

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady 

sú určené Všeobecne záväzným  nariadením obce Kamienka číslo 1/2019  zo dňa 

27.06.2019 
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stravník MŠ 

(2-5 rokov) 
 0,34 0,80 0,23  1,37 

0 

 
1,37 0,- 1,37 

stravník MŠ 

(2-5 rokov) 

-hmotná 

núdza + ŽM 

 0,34 0,80 0,23  1,37 0 1,37 1,20 0,17 

stravník MŠ 

(5 -6 rokov) 

 - 

predškolák 

 0,34 0,80 0,23  1,37 0 1,37 1,20 0,17 

stravník ZŠ 

 I. stupeň 
  1,08   1,08 0 1,08 1,20 0,00 

stravník ZŠ  

II. stupeň 
  1,16   1,16 0 1,16 1,20 0,00 

            Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr 

do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň (nie cez víkend a prázdniny). 



           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 prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase 

od 11.00 - 13.30 hod., ale v takomto prípade stravník nemá nárok na dotáciu a uhrádza 

plnú výšku príspevku na stravu, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov 

vyššie v tabuľke. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovnovzdelávacom 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:  

- on-line na web-stránke školy: zskamienka.edupage.org- eskoly.sk 

- telefonicky na tel. č.:   052/42 835 22, 0919 420 354 

- mailom na adrese sj.kamienka@gmail.com ( 24 hodí vopred- deň vopred do 8.00 hod.) 

- osobne v ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka u vedúcej ŠJ alebo v kuchyni 

 

 Príspevky na nedotovanú stravu- zálohová platba v ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka: 

           Obec Kamienka ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ  Kamienka schválil vo VZN č. 1/2019 zo  

dňa 27.06.2019 jednorazový ročný príspevok (zálohovú platbu) na nedotovanú stravu 

vo výške 20 € ( na úhrad stravného v prípade, že sa žiak nezúčastnil vyučovania, včasného 

neodhlásenia žiaka zo stravy, alebo neodobratia stavy ), ktorý sa uhrádza vopred 

pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, 

najneskôr do 20. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. 

Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom 

dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude 

jednorazový príspevok (zálohová platba) na nedotovanú stravu suma 20 € vrátený 

zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške, alebo znížený o sumu za nedotované obedy. 

V prípade, že sa počas školského roku  príspevok (zálohová platba) na nedotovanú stravu 

vyčerpá, zákonný zástupca žiaka je povinný opäť uhradiť sumu  20 €. Ak zákonný 

zástupca žiaka neuhradí   jednorazový ročný príspevok (zálohovú platbu) na 

nedotovanú stravu v stanovenom termíne, žiakovi nebude poskytnutá strava. 

            V školskom roku 2020/2021 nie je potrebné uhrádzať jednorazový ročný príspevok 

(zálohovú platbu) v sume 20 €- presúva sa zostatok zo školského roka 2019/2020. (platí pre 

žiakov 2.-9. ročníka). 

 

Spôsob úhrady príspevku (zálohovej platby) na nedotovanú stravu, prevodom 

na účet školskej jedálne číslo:  SK13 0200 0000 0031 7435 8954 

* internetbanking      * poštová poukážka      * v hotovosti  na základe PPD                              

* nevhodné preškrtnúť                                                                   ( len výnimočné prípady) 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému–ŠJ pri ZŠ 

s MŠ Kamienka so spracovaním osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným 

zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania 

v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  

kontakt, email a číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka, v zmysle § 5 písm. a)  a § 14 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 

podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania, a budem rešpektovať a plniť aj 

ďalšie nové organizačné pokyny vzniknuté v dôsledku rôznych epidemiologických opatrení. 

 
V Kamienke dňa    31.08.2020 

Anna Zimová – vedúca ŠJ                                                    podpis  zákonného zástupcu žiaka 

mailto:sj.kamienka@gmail.com

