
 

ZÁPISNÝ LÍSTOK 

stravníka – MŠ 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania (ďalej len 

ŠJ): 

Školská jedáleň pri MŠ,              Hamuliakovo         od dňa...................(na školský rok 2021/2022) 

Meno a priezvisko stravníka/dieťaťa........................................................................................ 

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

Bydlisko........................:............................................................................................................. 

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

Číslo telefónu:..........................................................e-mail:....................................................... 

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

Číslo telefónu:..........................................................e-mail:....................................................... 

 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie za mesiac september a október sa uhrádza 

do 10.09.2021 a ostatne mesiace zálohovo podľa počtu dní prevádzky v MŠ  najneskôr do 28. dňa 

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza 

formou: 

* internetbanking               * vklad na účet          * poštová poukážka  

* nevhodné preškrtnúť 

 

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude 

vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po odhlásený zo 

stravovania uvedie zákonný zástupca dieťaťa:  

 

IBAN: ...............................................................................................................................................… 

 

Vzniknutý preplatok za stravovanie bude odpočítaný stravníkovi pri platbe v nasledujúcom mesiaci. 

Preplatok za mesiac jún a júl u detí MŠ, ktoré budú odhlásené zo stravovania na nasledujúci školský 

rok, sa vyplatí zákonnému zástupcovi bezhotovostne na účet uvedený v Odhláške zo stravovania. U 

ostatných stravníkov bude zohľadnený v 1.zálohovej platbe v nasledujúcom školskom roku. 

 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania od 

01.09.2021: 

Výšku stravného poplatku určil zriaďovateľ Obec Hamuliakovo vo Všeobecne záväznom nariadení 

č. 7/2020 §6 až § 10 o určení výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školských zariadeniach z účinnosťou od 01.01.2021 – viď. VZN je zverejnené na nástenke MŠ a na 

webovom sídle obce. 

 
Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:     ÁNO / NIE    (nevhodné preškrtnúť)                                      
Stravník s dotáciou 0,80 € (bez dotácie 2,10 €) = desiata 0,36 € + obed 0,85 € + olovrant 0,24 € + príspevok 

na režijné náklady  0,65 € na deň    

                            
Stravník – dieťa v MŠ – poldenné stravovanie:  ÁNO / NIE  (nevhodné preškrtnúť)                                    
Stravník s dotáciou 0,56 € (bez dotácie 1,86 €) = desiata 0,36 € + obed 0,85 € + príspevok na režijné náklady  

0,65 € na deň                  
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Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa: 
Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) 

písmeno a), b) a c) zákona č. 544/2010 Zb., a zároveň za splnenia týchto podmienok: dieťa sa 

zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.  

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade 

neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo 

uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorá je uvedená pri jednotlivých kategóriách 

stravníkov vyššie v zátvorke.  
 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod 

v predchádzajúci pracovný deň, na pondelok už v piatok do 14:00 hod. V prípade náhleho  

ochorenia je možné dieťa MŠ odhlásiť do 7:00 hod výlučne telefonicky alebo osobne u vedúcej 

školskej jedálne nie elektronicky. 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. 

Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu po časovom 

termíne. 

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:  

- telefonicky na tel. č.: 0918787844 

- cez internet na portáli www.strava.cz (prihlasovacie údaje s heslom oznámi novým 

stravníkom vedúca ŠJ, existujúcim stravníkom platí pôvodné heslo)  

- osobne u vedúcej ŠJ (kancelária vedúcej ŠJ je v novej MŠ – pravý vstup do areálu MŠ, 

predné krídlo, č. dverí 1 Školská jedáleň pri MŠ) 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ Hamuliakovo vrátane 

informačného systému 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, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt, e-mail a číslo 

účtu zákonného zástupcu  žiaka. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 

podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 

 

V................................ dňa............... 

podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

Poznámka: 

Ak dieťa ukončí MŠ a nepokračuje ďalej ZŠ v Hamuliakove, alebo odchádza na inú MŠ je povinný 

vypísať odhlášku zo stravovania-trvalú a odovzdať vedúcej ŠJ. Odhlášku si môžete vyzdvihnúť u 

vedúcej ŠJ alebo riaditeľky MŠ. 

http://www.strava.cz/

