
Prihláška na stravovanie – Zápisný lístok /pre žiakov, ktorí žiadajú štátnu dotáciu/ 

Jelentkezés étkezésre – Beíratási lap az állami támogatást igénylő tanulók számára 

 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie s dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („Obedy 

zadarmo“) a súhlasím so stanovenými podmienkami Školskej jedálne, Ul. práce 24, Komárno, ako súčasť ZŠ s VJM –

Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno - Komárom odo dňa 03.09.2021: 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:          ............................................................................ 

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

Kontaktná emailová adresa:          ........................................................................... 

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

Číslo telefónu:           ............................................................................ 

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

Číslo telefónu:          ............................................................................. 

Číslo účtu (vrátane IBAN) rodiča (zákonného zástupcu): ............................................................................. 

Dieťa je prijaté na stravu, ak spĺňa dole uvedené podmienky: 

V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 01.08.2021 sa menia podmienky 

poskytovania dotácie na stravu. Novelizácia zákona o dotáciách na stravu prináša od nového školského roku 2021/2022 

nasledovné zmeny:  

• ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ, 

• poskytovanie dotácie na stravu na všetky deti v MŠ alebo v ZŠ, ak MŠ alebo ZŠ navštevuje najmenej 50% detí z 

domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,  

• doplnenie novej skupiny detí, ktorou sú deti navštevujúce posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, ktorej 

členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov veku,  

• zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu 

• jednorazový príspevok  /zálohová platba/ na stravovanie je vo výške  24 € - sa uhrádza do 08.09.2021. 

Rodič/zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je 

povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy,  v opačnom prípade mu bude cena obeda v plnej výške odpočítaná zo zálohy. 

• Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,30 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie suma 24 € vrátený 

zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške, prípadne znížená o sumu za neodhlásenú stravu. 

• VZN mesta Komárno určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a §6 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej 

samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 2. finančného pásma na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijné náklady na stravu.  

Odhlásiť zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 13,00 hod. V ranných hodinách nie je možné odhlásiť 

stravu na daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11,30 – 12,30 hod., 

avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu stravy. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-

vzdelávacom procese v škole je potrebné zo stravovania odhlásiť. 

 

Možnosti odhlasovania: 

 Cez internetovú aplikáciu prace.jedalen.net 

 E-mail: prace@jedalen.net 

 Osobne v kancelárii školskej jedálni 

 Telefonicky na tel. čísle 035/ 7 700 308 

Rodič si je vedomý, že včas neodovzdaný zápisný lístok /odovzdať do 06. 09. 2021/  , nezaplatená záloha /uhradiť do 08. 

09. 2021/ a  prípadné podlžnosti voči školskému stravovaniu dieťa nebude prijaté na stravu. 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

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

a podmienky stravovania. 

 

 

 

Komárno dňa...................................                                    podpis zákonného zástupcu................................................... 

                             

 



 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/dotknutej osoby/ 

so spracúvaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov 

        

Menovaná/ý/.............................................................../, ďalej len zákonný zástupca svojím podpisom udeľujem súhlas  

prevádzkovateľovi informačného systému školskej jedálne so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som 

zákonným zástupcom a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno 

a priezvisko stravníka, meno a priezvisko, telefonický kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu žiaka. Som si /vedomý/á, 

že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 

Komárno dňa...................................                                    podpis zákonného zástupcu................................................... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A étkezési támogatással kapcsolatos tudnivalók informatív jellegű fordítása: 

A gyermek ingyenes étkezésre jogosult, amennyiben az alábbi követelményeket teljesíti: 

A SZK Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma hatáskörébe tartozó támogatásokról szóló 2010. évi 544 sz. 

törvény módosítása értelmében 2021.augusztus 1-től változtak az étkezési támogatás feltételei: 

 megszűnt a valamennyi alapiskolás tanulót és utolsó éves óvodást érintő támogatás, 

 a támogatás az olyan óvodákban és alapiskolákban tanuló gyerekeknek jár, ahol az intézményt legalább 50%-ban 

ún. anyagi szükségben illetve a létminimumon élő családok gyermekei látogatják, 

 bővült a támogatott gyermekek köre azokkal az utolsó éves óvodás és alapiskolás tanulókkal, akiknek a velük 

egy háztartásban élő tagjai nem érvényesítik vagy érvényesíthetik a 6 -15 éves korú gyermekekért járó ún. 

adóbónuszt, 

 a támogatás összege étkezésenként 1,30 €- ra emelkedett, de továbbra is csak akkor jogosult rá a támogatott 

tanuló, ha részt vesz a tanításon és vételezi az ebédet. 

 az egyszeri étkezési hozzájárulási díjat (24 €) a tanuló szülője (törvényes gondviselője) köteles 2021. 

szeptember 8-áig téríteni. A szülő (törvényes gondviselő) tudomásul veszi, hogy amennyiben gyermeke nem 

vesz részt az oktatási-nevelési folyamatban, köteles őt kijelenteni az étkezésről. Ellenkező esetben a befizetett 

egyszeri étkezési hozzájárulási díjból az ebéd teljes értékét vonjuk le.  

 amennyiben az 1,30 €- s támogatásra jogosult gyermek törvényes gondviselője a SZK Munka-, Szociális és 

Családügyi Minisztériuma hatáskörébe tartozó támogatásokról szóló 2010. évi 544 sz. törvény által megszabott 

feltételeket betartja, az egyszeri étkezési hozzájárulásnak a teljes összegét (24 €), illetve a nem kijelentett ebédek 

miatti levonások utáni maradékát visszatérítjük a szülőnek (törvényes gondviselőnek). 

 Komárom város általános érvényű rendelete az oktatásról és nevelésről rendelkező 2008. évi 245. sz. törvény 

(közoktatási törvény) 140. § 10. bekezdésének hatályos szövege, valamint az oktatásügyben közreműködő 

államigazgatási szervekről és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. számú törvény 6. § 15. 

bekezdésének hatályos szövege értelmében a 2. pénzügyi sávban határozza meg az egy adag ételre vonatkozó 

életkor szerinti alapanyagköltséget, továbbá meghatározza az iskolai étkeztetés rezsiköltségeihez való részleges 

terítés összegét. 

Az étkezésről való kijelentkezést 1 nappal az étkezés előtt legkésőbb 13.00 óráig lehet megtenni. Az adott napon a 

reggeli órákban történő kijelentkezés nem lehetséges. Ha a tanuló betegség miatt marad távol az iskolából, aznapi ebédje 

ebédhordóban elvihető az iskolai étkezdéből 11.30 és 12.30 óra között. Ebben az esetben viszont a törvényes gondviselő 

az ebéd teljes összegét téríti. A további napokon, amikor a gyermek/tanuló nem vesz részt az iskolai oktatási-nevelési 

folyamatban, szükséges őt az étkezeztetésről kijelenteni. 

A kijelentkezés lehetőségei: 

 A prace.jedalen.net internetes applikáción keresztül 

 E-mailben: prace@jedalen.net 

 Személyesen az iskolai étkezde irodájában 

 Telefonon a 035 77 0 0308-as telefonszámon 

A szülő tudomásul veszi, hogy a határidőn túl (2021.szeptember 6.) leadott beíratási lap, a 2021.szeptember 8-áig 

nem befizetett egyszeri étkezési hozzájárulási díj vagy az iskolai étkezde felé keletkezett esetleges tartozások miatt a 

gyermeknek nem lesz lehetősége az iskolai étkezdében (tovább) étkezni. A nem átvett vagy időben nem kijelentett 

étkezés esetén anyagi visszatérítés nem igényelhető. 

Aláírásommal igazolom, hogy tudomásul veszem az étkeztetéssel kapcsolatos fent említett feltételeket. 

mailto:prace@jedalen.net

