
 

Školská jedáleň pri ZŠ vo Veľkej Ide 

Prihláška na stravovanie - zápisný lístok 

(k dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) 

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

Bydlisko dieťaťa...............................................................................................................................  

Titul, meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):....................................................................  

Bydlisko: ............................................................................... č. tel: ......................................  

Titul, meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................  

Bydlisko: ............................................................................... č. tel: ......................................  

Záväzne prihlasujem svojho žiaka na stravovanie v školskej jedálni  

na školský rok ...........2019/2020........... odo dňa: ................................/variť sa začína od 03.09.2019/  

V § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov znie:  

„(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura 

za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti vyučovania v 

základnej škole a odobralo stravu.  

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len žiakov, ktoré rodič 

prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka (upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a vo vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského 

stravovania). Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.  

V prípade, že sa žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti vyučovania v základnej škole je 

povinný sa zo stravy odhlásiť.  

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred. Za neodobratú a včas 

neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník 

nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením 

povinnosti.  

Zákonní zástupcovia svojim podpisom zápisného lístka prehlasujú, že boli oboznámení s informáciami 

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov na webovom sídle prevádzkovateľa, na webovom sídle základnej 

školy.  

Bližšie informácie podáva ŠJ na t.č. 055/6992114  

V................................................., dňa ______________   

podpis matky         podpis otca 


