
 
Zápisný lístok na stravovanie v ŠJ pri ZŠ ŠST Čachtice 

MŠ 
Šk. rok 2022/2023  

 
Meno a priezvisko stravníka ...........................................................................................................            Trieda .........................  
Meno a priezvisko zák. zástupcu:....................................................................................................  
Email zák. zástupcu: ........................................................................................................................                                              Tel.číslo.......................  
Číslo účtu v tvare IBAN....................................................................................................................  
 
Denný poplatok – stravné SEPTEMBER:     od OKTÓBRA :    
MŠ          MŠ 
Desiata : 0,36 €         Desiata : 0,38 €  
Obed : 0,85 €         Obed : 0,90 €  
Olovrant : 0,24 €         Olovrant : 0,26 €  
Spolu : 1,45 €         Spolu : 1,54 €  
Réžia : 1 € na mesiac        Réžia : 2 € na mesiac 
Zamestnanci: 2,63 € ( 1,33 stravné + 1,30 réžia ) - obed     Zamestnanci: 2,71 € ( 1,41 stravné + 1,30 réžia ) - obed 
 
 
Všeobecné pokyny:  
Odhlásiť sa zo stravovania je možné najneskôr do 14.00.hod v predchádzajúci pracovný deň (na pondelok je možné odhlásiť sa do piatka 
14.00 hod). Nie je možné odhlásiť stravu ráno z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie 
(HACCP). V prvý deň ochorenia dieťaťa je možné si odobrať obed v čase od 12.00 do 12.30 hod. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu 
sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Preplatky sa vracajú odchádzajúcim stravníkom, prípadne tým, ktorí si o to požiadajú, ostatným sa 
presúvajú do ďalšieho šk.roka.  
 
Odhlásiť sa dá prostredníctvom :  
- tel. č.: +421 911 237 844 – ŠJ v základnej škole  
- tel. č.: 032 778 71 78 – materská škola  
- e- mailom: jedalenzscachtice@gmail.com  
 
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:  
 
Noví stravníci :  SEPTEMBER 30 € ( 20x1,45=29,- stravné + 1€ réžia na mesiac) od OKTÓBRA  32,80 € (20x1,54 € + 2,- € na mesiac) 
Stravníci, ktorí MŠ už navštevovali: Preplatky sú im presunuté z minulého šk.  
Nedoplatky poprosím uhradiť !  
Stravníci, ktorý majú preplatok do 30 € , poprosím doplatíť do sumy 30 € na september a potom ku 25. dňu v mesiaci vopred hradiť 
mesačne 32,80 €.  
Stravníci, ktorý majú preplatok nad 30 € , budú kontaktovaný individuálne e-mailom po vyčerpaní finančných prostiedkov .  
Zamestnanci MŠ : platia podľa odobratých obedov  
Deti, ktoré majú výnimku zo stravovania a nosia si vlastnú stravu (Diétari): 19 € na celý šk.rok (1 x 1 € + 9x2,-€ réžia/ mesiac)  
Číslo účtu ŠJ : IBAN SK98 5600 0000 0058 3672 5004 do správy pre prijímateľa treba uviesť meno stravníka + triedu, v prospech ktorého je 
platba realizovaná. Za mesačnú platbu je zodpovedný zákonný zástupca stravníka. Poštové poukážky nevystavujeme!  
 
Prehlásenie  
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 spolupráce. 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 Čachticiach 02.09.2022  

 
 
 

...........................................  
Podpis zák. zástupcu 

Vyplnený a podpísaný zápisný lístok prosím odovzdajte v MŠ do 15.09.2022. 


