
 

 

Materská škola Skalité – Ústredie 632,  023 14  Skalité 

Zápisný lístok  stravníka  
pre stravovanie na školský rok 2021/2022 

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania 

 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:........................................................................................................................................... 

trieda................................................. 

Adresa bydliska: ...................................................................................................................................................................................... 

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

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

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu 

stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie. 

Súhlas zákonného zástupcu žiaka 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi  Materská škola Skalité – Ústredie 632 so spracovaním osobných údajov 

žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, a to v programe iKelp Jedáleň pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: 

 meno a priezvisko stravníka, bydlisko 

 meno a priezvisko zákonných zástupcov, telefonický kontakt, mail, číslo účtu. 

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

 

 
...........................................     ................................................... 
     zákonný zástupca       vedúca ŠJ 
 

 

tu odstrihnúť , prihlášku odovzdať obratom, pokyny si nechajte------------------------------------------------------------------ 

 

 

POKYNY K STRAVOVANIU na školský rok 2021/2022 

PLATBY:  
 

Platba je priemer všetkých stravných dní v školskom roku krát suma za jednotlivé skupiny stravníkov + 
mesačná réžia 3,00€. Príspevok na stravovanie a poplatok na režijné náklady zákonný zástupca 
dieťaťa/žiaka uhradí najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Preplatky sa budú vyúčtovávať raz ročne 
v mesiaci júl na základe žiadosti zákonného zástupcu. 
 
Trvalé príkazy sú nasledovné: MŠ celodenný  30,40€   (20x1,37=27,40+3) 
     MŠ poldenný  25,80€   (20x1,14=22,80+3) 
     1. – 4.   24,60 €  (20x1,08=21,60+3) 
     5. –  9.    26,20 €   (20x1,16=23,20+3) 

Platby sa uskutočňujú do 20. dňa v mesiaci na mesiac nasledujúci, to znamená do 20.8.2021 na 
september 2021 bezhotovostne cez internetbanking alebo formou trvalých príkazov. 

ČISLO ÚČTU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:  SK59 0200 0000 0019 4400 5858 
Ako variabilný symbol uveďte osobné číslo stravníka 

 
ODHLASOVANIE: 
 

Odhlásiť zo stravy treba žiaka 1deň vopred do 13:30 na nasledujúci deň. Výnimka je pondelok 
kedy sa dá odhlásiť  do 07:30 hod.  
Ak sa stravník nestihne včas odhlásiť z dôvodu náhleho ochorenia môže sa mu strava podať do 
obedára len v prvý deň, inak treba stavu odhlásiť! Za včas neodhlásenú stravu sa náhrada 
neposkytuje. 

Odhlásiť možno cez web, osobne v ŠJ alebo telefonicky na čísle 041/4376270 


