
Školská jedáleň pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca 

Zápisný lístok na stravovanie v ŠJ 

Školský rok: 2019/2020 

Meno a priezvisko stravníka: ......................................................................... 

Škola: ....................................................................     Trieda: ....................................... 

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

Tel. kontakt : ............................................. 

E-mail: ....................................................... 

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

Denný poplatok za stravné: 

Žiak 0.-9. ročníka ZŠ: dotácia: 1,20 + doplatok rodiča: 0 €. 

Upozornenie: 

Dotácia na stravu sa môže uplatniť iba v prípade , ak je stravník prihlásený na stravu, zúčastní 

sa vyučovania a odoberie obed (zákon 544/2010 Z.z.). V prípade, že sa žiak nezúčastní 

vyučovania, alebo neodoberie obed, povinnosťou zákonného zástupcu je dieťa vopred 

zo stravy odhlásiť. V opačnom prípade bude musieť zaplatiť celú cenu obedu. 

Odhlásiť sa z obedu alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné najneskôr do 14.00 hod. 

v predchádzajúci pracovný deň. Nie je možné odhlásiť stravu ráno (z dôvodu dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanieHACCP). V prvý deň 

ochorenia dieťaťa je možné odobrať stravu, pričom rodič uhrádza plnú výšku príspevku  

na stravovanie. 

 

Odhlásiť a prihlásiť dieťa na stravu je možné: 

1. telefónom: 058/443 26 59 

2. e-mailom: skolska.jedalen@inmail.sk 

3. osobne u vedúcej ŠJ 

Vydanie obedu a zároveň evidencia odberu stravy bude realizovaná prostredníctvom čipového 

systému. Čipový kľúč je stravník povinný zakúpiť si u vedúcej ŠJ. Cena čipu je 2.-€. 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa: 

 

Týmto dávam svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa 

za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej 
spolupráci. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu 

(3roky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia §19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje 

osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 písm.c. citovaného zákona je ho 
možné kedykoľvek písomne odvolať.  

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie 

režimu a podmienky stravovania.  
 

V Revúcej dňa ................................................                           ...................................... ............................ 

                                                                               Podpis zákonného zástupcu 

mailto:skolska.jedalen@inmail.sk

