
Zápisný lístok stravníka  

Školský rok:  2022/2023  od dňa :...............................................  

Názov zariadenia : Školská jedáleň pri Základnej škole v Čani 

Meno a priezvisko stravníka : __________________________________Trieda __________________ 

Dátum narodenia:   __________________Bydlisko: .......................................................................... 

Titl.,meno a priezvisko matky,otca  /zák. zástupcu / : __________________________________ 

Telefónny kontakt :         _____________________________________________________ 

Poplatok za stravné :  1. – 4.roč.   1.pásmo -1,08€  2.pásmo- 1,15€  3.pásmo -1,21€ 

                 5. – 9.roč.   1.pásmo- 1,16€  2.pásmo -1,23€   3.pásmo-1,30€                               

 Záväzne prihlasujem svoje dieťa /žiaka / na stravovanie v školskej jedálni, na základe Zápisného  

 lístka/upravené v zákone č. 596 /2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo  

 Vyhláške č. 330/2009 o zariadení školského stravovania.                    

 Pre neprihlásené deti sa strava pripravovať nebude.  

 Zo stravy sa odhlasuje stravník sám alebo ho odhlasuje zákonný zástupca osobne alebo telefonicky. 

 Číslo telefónu do školskej jedálne :  055 / 6999 432 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť obed je možné do 8,00 hod. vždy vopred 1 deň, najneskôr do 14.00 

hod. Z dôvodu normovania nie je možné prihlasovať stravníka zo dňa na deň. 

Úhrada za stravné do 15 – tého v príslušnom mesiaci, podľa počtu strav. dní v mesiaci. 

Pri platbách /IB,šek/uvádzať  do správy pre prijímateľa vždy meno žiaka a triedu, za ktorého 

sa stravné uhrádza. 

Číslo účtu Školskej jedálne pri ZŠ Pionierska 33, Čaňa-  SK 170200 0000 00178 730 5151 

Číslo účtu zákonného zástupcu pre prípad vrátenia preplatku za neodstravované  

obedy.................................................................................................... 

Za neodobratú alebo nie včas odhlásenú stravu a finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

     Prehlásenie      

Týmto dávam svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za 

účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej 

spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu 

(3roky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia §19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje osobné 

údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 písm.c. citovaného zákona je ho možné 

kedykoľvek písomne odvolať. 

V Čani, dňa   _________________________                ______________________________ 

               podpis zák. zástupcu 


