
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania: 
v Základnej škole, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom 

 
Meno a priezvisko dieťaťa / žiaka:  .......................................................................................... 
Trieda:                .......................................................................................... 
Bydlisko žiaka:              .......................................................................................... 
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 
Číslo telefónu: ...........................................e-mail: .................................................................... 
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): ...................................................................... 
Číslo telefónu: .......................................... e-mail: ................................................................... 
Číslo účtu, z ktorého je platba realizovaná:          ...................................................................... 
*Vyznačte najvhodnejší spôsob kontaktovania školskou jedálňou z dôvodu oznamovania stravných 
poplatkov, na ktoré nebol nárok na dotáciu. 
 

Spôsob úhrady stravného: 
Spôsob úhrady: bezhotovostne – bankovým prevodom, príp. poštovou poukážkou 
Číslo účtu ŠJ: SK18 0200 0000 0016 3484 6256 
Variabilný symbol: 827                          Konštantný symbol: 0308 
Do poznámky: priezvisko,  meno dieťaťa a aktuálna trieda !!! 
 

Podmienkou pre stravovanie je: 
a) jednorazové uhradenie zálohy na neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu len pri prihlásení na 
stravovanie vo výške 20 €. Prvé jednorazové zloženie zálohy uskutočniť najneskôr do 20. augusta 2019 
bankovým prevodom na účet ŠJ., 
b) uhradenie mesačnej výšky príspevku na stravu zníženého o dotáciu v zmysle VZN, 
c) uhradenie príspevku na režijné náklady v zmysle VZN, 
d) povinnosťou stravníka je uhrádzať vyčerpaný stravný poplatok za neodhlásenú, prípadne neodobratú 
stravu (bez nároku na dotáciu) pravidelne do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci. 
 

Podmienky poskytnutia dotácie na stravu: 
Dotácia na podporu výchovy na k stravovacím návykom sa poskytuje za každý stravovací deň, v ktorom 
sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a súčasne odobralo obed v školskej jedálni. Stravníci 
ZŠ sú povinní sa pri výdaji preukázať prideleným elektronickým čipom. 
 

Pre preukázateľné určenie nároku na dotáciu platia tieto pravidlá: 
- stravníci sú automaticky prihlásení na nový mesiac, 
- povinnosťou stravníkov je odhlasovanie zo stravy určeným spôsobom, 
- neodhlásenú alebo neodobratú stravu sú stravníci povinní uhradiť, 
- po neuhradení poplatkov za stravovanie žiak prestáva byť stravníkom až do ich úhrady. 
 

Cenu obeda bez dotácie v zmysle VZN uhrádza zákonný zástupca za žiaka v prípade: 
- ak sa žiak zúčastnil na vyučovaní, neodhlásil sa a neodobral stravu, 
- ak sa žiak nezúčastnil na vyučovaní, neodhlásil sa a neodobral stravu, 
- ak sa žiak nezúčastnil na vyučovaní, neodhlásil sa ale odobral stravu - len v prvý deň choroby. 
 

Podmienky organizácie režimu odhlasovania: 
Stravníci sú povinní odhlásiť sa zo stravy deň vopred najneskôr do 13.00 hodiny. 
Spôsoby odhlasovania stravy: záznamom na odhlasovacom termináli v jedálni, zápisom do evidencie 
odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ), telefonicky v ŠJ na č. t. 6724822 
Nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu bez 
nároku na dotáciu (stravu zaplatí stravník) odobrať. 
Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. 
 

Týmto zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní je 
povinný dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť cenu stravného podľa platného VZN za všetky dni 
jeho neprítomnosti, kedy nebolo odhlásené. Ak sa dieťa vyučovania zúčastnilo ale neodobralo obed, 
obed musí tiež uhradiť v plnej výške. 
 

Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky hore uvedené pravidlá poskytovania 
stravy. 
 

Žiar nad Hronom, dňa.....................                                                .............................................................. 
                                                                                                   podpisy zákonných zástupcov žiaka 
 



INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKA 
 
Spôsob úhrady stravného: 
Spôsob úhrady: bezhotovostne – bankovým prevodom, príp. poštovou poukážkou 
Číslo účtu ŠJ: SK18 0200 0000 0016 3484 6256 
Variabilný symbol: 827                      Konštantný symbol: 0308 
Do poznámky: priezvisko,  meno dieťaťa a aktuálna trieda !!! 
 
Dôležité!!! Pri platbe je potrebné z dôvodu jej identifikácie a správnemu priradeniu k stravníkovi do 
informácie pre príjemcu uviesť priezvisko, meno a triedu žiaka, správny variabilný symbol. Pri platbe 
poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do ŠJ do 25. dňa v mesiaci (odovzdať 
v kancelárii vedúcej ŠJ). 
 
Stravník je prihlásený na stravovanie  v ŠJ na základe odovzdanej prihlášky, vydaní rozhodnutia o 
prijatí na stravovanie a po splnení nasledovných podmienok: 
a) jednorazové uhradenie zálohy vopred vo výške 20 €. Prvé jednorazové zloženie zálohy uskutočniť 
najneskôr do 20. augusta 2019 bankovým prevodom na účet ŠJ, 
b) uhradenie doplatku za stravu v prípade ak je cena obeda určená VZN vyššia ako dotácia, 
c) uhradenie príspevku na režijné náklady v zmysle VZN, 
d) uhradenie poplatkov za neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu pravidelne do 15. dňa 
v nasledujúcom mesiaci. 
 
Záloha slúži na krytie poplatku za neodhlásenú alebo neodobratú stravu, na ktorú nebol nárok na 
dotáciu. Školská jedáleň vyčísli stravu bez nároku na dotáciu a predpíše ju stravníkovi k úhrade.  
Výška stravných poplatkov podľa kategórii stravníkov je zverejnená na webovom sídle  školy 
zsjilemnickehozh.edupage.org   
 
Ak stravníkovi vznikne preplatok na konci školského roka, tento sa mu započíta ako zálohová platba na 
nasledujúci školský rok. Ak je preplatok nižší ako požadovaná záloha, stravník doplatí rozdiel do 
20. augusta na nasledujúci školský rok. Nevyčerpaná záloha bude stravníkovi vrátená, keď prestane byť 
stravníkom, prípadne po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. 
 
Identifikačný čip (nahrádza stravný lístok) v hodnote 1,92 € si stravník zakúpi v ŠJ. Pri strate alebo 
zničenom čipe si stravník zakúpi nový. Po zakúpení je čip majetkom stravníka bez možnosti vrátenia 
do ŠJ. 
 
Podmienky poskytnutia dotácie na stravu: 
 
Žiak má nárok na dotáciu na stravu len v prípade, že sa zúčastní v daný deň vyučovania 
a zároveň aj odoberie obed v školskej jedálni. Stravníci ZŠ sú povinní sa pri výdaji preukázať 
prideleným elektronickým čipom. 
 
Pre preukázateľné určenie nároku na dotáciu platia tieto pravidlá: 
- stravníci sú automaticky prihlásení na nový mesiac, 
- povinnosťou stravníkov je odhlasovanie zo stravy určeným spôsobom, 
- neodhlásenú alebo neodobratú stravu sú stravníci povinní uhradiť, 
- po neuhradení poplatkov za stravovanie žiak prestáva byť stravníkom až do ich úhrady. 
 
Cenu obeda v zmysle VZN uhrádza zákonný zástupca za žiaka v prípade: 
- ak sa žiak zúčastnil na vyučovaní, neodhlásil sa a neodobral stravu, 
- ak sa žiak nezúčastnil na vyučovaní, neodhlásil sa a neodobral stravu, 
- ak sa žiak nezúčastnil na vyučovaní, neodhlásil sa ale odobral stravu - len v prvý deň choroby. 
 
Podmienky organizácie režimu odhlasovania: 
Stravníci sú povinní odhlásiť sa zo stravy deň vopred najneskôr do 13.00 hodiny. 
Spôsoby odhlasovania stravy: záznamom na odhlasovacom termináli v jedálni, zápisom do evidencie 
odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ), telefonicky v ŠJ na č. t. 6724822 
Nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu bez 
nároku na dotáciu (stravu zaplatí stravník) odobrať. 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
 
Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. 

 
 


