
Školská jedáleň pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca 

Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie  

Školský rok: 2019/2020 

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

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

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

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

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

Zdravotný stav žiaka vyžaduje podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu:  

  diabetickú diétu  

  bezgluténovú, bezlepkovú diétu  

  šetriacu diétu  

  osobitné stravovanie, iné ..............................................................................  

Zákonný zástupca žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky 

organizácie režimu osobitného stravovania v školskom zariadení a podmienky 

vyplatenia štátnej dotácie :  

1.Ak zákonný zástupca žiaka predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára – špecialistu –že 

zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň nepripravuje diétne 

jedlá, ktoré upravuje § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon), Školská jedáleň zákonnému zástupcovi na účet uvedený v tomto zápisnom lístku 

a v žiadosti o vyplatenie dotácie vyplatí štátnu dotáciu vo výške súčinu výšky dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím návykom 1,20€ a počtu dní, v ktorých sa žiak zúčastnil na 

výchovno-vzdelávacej činnosti v škole.  

2. Žiak základnej školy má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa 

zúčastní vyučovacieho procesu v škole.  

3.V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese v škole, žiak nemá nárok na dotáciu.  

4.Dotácia bude vyplatená nasledovným spôsobom:  

- do 30. dňa mesiaca december za obdobie september až december,  

- do 20. dňa mesiaca apríl za obdobie január až marec, 

- do 20. dňa mesiaca júl za obdobie apríl až jún.  

 



5. K vyplateniu dotácie v zmysle hore uvedených podmienok sú od zákonného zástupcu žiaka 

potrebné náležitosti:  

a) Žiadosť o vyplatenie dotácie,  

b) Doklad  lekára – špecialistu, že zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie s 

určenou diétou podľa stanovenej diagnózy,  

c) Potvrdenie ŠJ, že žiak neodoberá stravu pripravovanú v ŠJ.  

Číslo účtu v tvare IBAN zákonného zástupcu žiaka, na ktorý sa bude vyplácať dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,20 €, v zmysle horeuvedených 

podmienok:  

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

Donáška diétnej stravy rodičmi do školského stravovacieho zariadenia 

Nosenie stravy pre detí a žiakov v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. § 3 

ods.5 písm. d) do školských jedální, je možné len za predpokladu dodržania všetkých 

hygienických podmienok v súlade Vyhlášky MZ SR 527/2007 Z. z.,  § 8 ods. 3 písm. b)  

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadeniach pre deti a mládež.  

Rodičia v prípade nosenia vlastnej diétnej stravy do zariadenia, preberajú plnú 

zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy a dodržanie nutričnej a energetickej 

hodnoty. 

 

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 

 

 


