
Zápisný lístok stravníka 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania:  

 

Školská jedáleň pri ZŠ,  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16  v Bardejove 

 

Na školský rok …2021/2022……. Od dňa: …01.09.2021…….................................. 

 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: ………………………….......................................... Trieda………………… 

 

Bydlisko dieťaťa/žiaka: ………………………………………………………………………................................. 

 

Meno a priezvisko matky/otca (zákonného zástupcu): ……………......................................................................... 

 

Bydlisko :……………………………...................Telefón:………….............E-mail :…………………………… 

 

Obed:................................................................. Desiata:............................................ 

 

Spôsob úhrady :  

 

 bezhotovostne                                                                                       
 

Číslo účtu ŠJ pri ZŠ  IBAN :.  SK61 5600 0000 0036 3208 6002.   

Uvedie sa aj variabilný symbol  / štvormiestné číslo / , ktoré bude pridelené pre každého stravníka  

Identifikačné číslo stravníka bude zverejnené na internetovej stránke  školy . 

Poplatok sa uhrádza jednou platbou za stravné za obedy a mesačný režijný poplatok. 
 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín v zmysle VZN mesta Bardejov č. 185/2020: 

 

 Žiaci ZŠ :                                   

 Desiata: ……..0,50 €                           

 Réžia :.....2,00€ mesačne ,   I. st. obed: ......1,15 €        

 Réžia :.....2,00€ mesačne ,  II. st. obed: ......1,23 €     

Gymnázium žiaci :   obed:  1,45 €                                

 

Informácie pre zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelého stravníka : 

 

- každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú prihlášku na stravovanie v novom školskom roku, 

- platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20.dňa v kalendárnom mesiaci, 

- odhlásiť na stravu je možné do 14.00 hod. deň vopred vrátením vyplnenej stravenky do schránky                                                                     

                                                                      

- zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý stravník prispieva čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ paušálne  

  v sume 2,00 € za daný kalendárny mesiac, 

- príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťaťa/žiaka a dospelého stravníka, ktorému v danom  

  mesiaci nebol poskytnutý ani jeden obed, 

 

Vypísaním Zápisného lístka stravníka a svojim podpisom poskytujem súhlas na spracovanie a uchovávanie 

osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov počas celej doby poskytovania stravy v zariadení školského stravovania a doby nutnej na archiváciu 

 

Podpisom Zápisného lístka stravníka  potvrdzujete, že tieto pokyny beriete na vedomie a budete sa podľa 

nich riadiť. 

 

 

V ……………...........  dňa ........................                            ……..…………………………  

 

                                                                                          Podpis (zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka) 


