
Školská jedáleň pri Základnej škole, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica 

  

Z á p i s n ý   l í s t o k 
na odber stravy 

 
Meno a priezvisko stravníka: _______________________________________________________________________ 

Deň, mesiac, rok narodenia:      _________________________       Trieda od 1.9.2020:  _____________  

Bydlisko: ____________________________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu (matka):__________________________________________________________ 

Bydlisko: ____________________________________________________________________________________ 

Telefón: ____________________________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu (otec):__________________________________________________________ 

Bydlisko: ____________________________________________________________________________________ 

Telefón: ____________________________________________________________________________________ 

 
Prihlasujeme naše dieťa na  denný odber obedov s platnosťou od 3.9.2020: 
  

 obed     (nehodiace sa prečiarknuť) 

pondelok áno  -  nie 

utorok áno  -  nie 

streda áno  -  nie 

štvrtok áno  -  nie 

piatok áno  -  nie 
 
Zákonní zástupcovia dieťaťa sa zaväzujú, že v prípade potreby včas odhlásia dieťa z odberu stravy spôsobom podľa 
vnútorných predpisov školy (školský poriadok) deň vopred do 14.00 hod. v školskej jedálni. Ak tak neurobia a strava bude 
pripravená, zaväzujú sa uhradiť ju v predpísanej výške vrátane režijných nákladov. Dieťa má nárok na štátnu dotáciu len 
ak je prítomné v škole na vyučovaní -  v daný deň si stravu musí vybrať. 
Ak rodič nestihne dieťa odhlásiť včas, môže si v tento deň (jeden krát) vybrať stravu do obedára, ale musí už uhradiť výšku 
štátnej dotácie vrátane režijných nákladov. 
Každý stravník si pre nový školský rok po 15.auguste príde do školskej jedálne vyzdvihnúť šek na zaplatenie režijných 
nákladov a dohodne si konkrétny spôsob platby (príkaz v banke, bankový prevod, internetbanking, šek) a obdobie na 
zaplatenie režijných nákladov. 
Hore uvedení zákonní zástupcovia dieťaťa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov dávajú súhlas Školskej jedálni pri ZŠ Stred 44/1 v Považskej Bystrici spracovávať osobné údaje 
uvedené na tomto zápisnom lístku pre potreby stravovania uvedeného stravníka. Súhlas je platný do ukončenia stravovania 
v ŠJ. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Prevádzkovateľ nebude sprístupňovať osobné údaje tretej 
strane a po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov. 
 
V Považskej Bystrici dňa:  __________ 2020                                          
                                                                                                                   _______________________________                                              
                                         podpisy zákonných zástupcov  
 
Doplnkom Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica zo dňa 9.5.2019 je pre 1.stupeň ZŠ schválený 
finančný limit na nákup potravín 1,15 € , pre 2.stupeň ZŠ 1,23 €.  Režijné náklady na prípravu obeda pre ZŠ sv. Augustína 
sú určené Dodatkom k Zmluve o zabezpečovaní stravovania žiakov a čiastočnej úhrade režijných nákladov vo výške 0,63 
€. Po odčítaní štátnej dotácie 1,20 eur sa určuje denný príspevok rodičovi na stravu pre žiaka ZŠ sv. Augustína nasledovne: 
 

s platnosťou od: 
1.9.2019 

1.stupeň 

1.9.2019 

2.stupeň 
   

obed 1,15 € 1,23 €    

režijné náklady   0,63 € *    0,63 € **    

Denný príspevok 
stravníka  

0,00 € 0,03 €    

podpis zákon. zástupcu  
v stĺpci  podľa stupňa ZŠ 

     

 
POZNÁMKY: *,**, režijné náklady za prípravu stravy uhrádza za žiaka ZŠ sv. Augustína jeho škola  
 


