
Spojená škola Scotta Viatora 8, 034 01 Ružomberok 
ŠJ Námestie Andreja Hlinku 62, 034 01 Ružomberok 

 
 

Prihláška stravníka  pre bežné stravovanie na školský rok 2020 / 2021 
v súlade s § 9 ods. 1 pís. e/ vyhlášky č.330/2009 Z.z. o zriadení školského stravovania 

PRE ŽIAKOV  ZŠ 
 
Školský rok :       Ročník  štúdia:...................................................... 
Meno a priezvisko žiaka:                      ............................................................................. 
Dátum narodenia žiaka:                        ............................................................................. 
Škola, ktorú žiak navštevuje:                ............................................................................. 
Bydlisko žiaka:                                         ............................................................................. 
IBAN:                                                        SK ........................................................................ 
Objednávanie stravy cez internet:       www.strava.cz   
Zariadenie:                                               9633 
Používateľ:                                               napríklad: /crep.juraj/ /priezvisko a meno spolu/ 
Heslo:                                                       / podľa pokynov stravovacieho systému VIS/ 
E-mail používateľa:                                ............................................................................ 
Číslo telefónnu zákonného zástupcu:.............................................................................. 

Spôsob úhrady stravných poplatkov: (nehodiace sa preškrtnúť) 

* poštová poukážka  * trvalý príkaz  * internetbanking  * vklad na účet  *hotovosť. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie 

režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 

 

 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 10. dňa 

predchádzajúceho mesiaca. 

 Žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-

vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.  

 V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  

povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase a to deň dopredu do 13,30 hod. 

/v pondelok do 7,30 hod. rána/ v stravovacom systéme jedálne. 

 Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný 

uhradiť  príspevok za stravné v plnej výške. 

 

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov 

 

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so 

spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi Spojená škola 

Scotta Viatora 8, 03401 Ružomberok/ sídlo prevádzky ŠJ Námestie Andreja Hlinku 62, 034 01 Ružomberok, v 

informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu 

dieťaťa/žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem 

kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním. 

 

 

 

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

 

 

   

 

 ....................................................................... 

    Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 

 

 

Poznámka: 

Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania je  v súlade s §11 

ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

 

 



Spojená škola Scotta Viatora 8, 034 01 Ružomberok 
ŠJ Námestie Andreja Hlinku 62, 034 01 Ružomberok 

 
 

Príloha k zápisnému lístku stravníka 

 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na 

stravovanie: 

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené  

Všeobecne záväzným  nariadením VUC Žilina  

 

 

Veková skupina 

stravníkov 

Nákup 

potravín 

Čiastočné 

režijné 

náklady na 

1 obed 

Dotácia 

na stravu 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu na 

1 obed 

Zálohová platba 

MINIMÁLNE 

Stravník ZŠ I. stupeň 

 

 

1,21 

 

0,30 

 

1,20 

 

0,31 

 

30,00 

Stravník ZŠ II. stupeň 

 

 

1,30 

 

0,30 

 

1,20 

 

0,40 

 

30,00      

 

       
 

 

Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu režijných nákladov:  0,30 € na 1obed 

 Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 10. dňa v mesiaci na 

účet školskej jedálne číslo:IBAN:SK0581800000007000628895 

 Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného 

predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed. 

 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy  deň vopred 

on-line na web-stránke nášej  ŠJ   v pondelok do 7.30 hod.  

 Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú 

stravu uhradiť príspevok za stravné v plnej výške. Rodič je povinný na začiatku školského roku zaplatiť zálohovú platbu. 

  

Základné pokyny na prihlasovanie a odhlasovanie žiakov 

1.Rodič vyplní zápisný lístok, prílohu si nechá a prvú stranu vráti do ŠK a ŠJ. Na základe zápisného lístka bude žiak prihlásený od 

septembra ........... na stravu – týka sa to aj žiakov, ktorí sa stravovali doteraz. Ak prihlášku neodovzdá, nebude sa môcť 

stravovať!!!  

2. Rodič zaplatí  zálohovú platbu do 10.dňa predchádzajúceho mesiaca /:bankovým  prevodom, alebo trvalým príkazom / žiaci 

ročníkov od 1.- 4.   potraviny 0,01 € + réžia 0,30 € = 0,31 € za jeden obed, žiaci ročníkov 5. – 9. potraviny -0,10 € + réžia 0,30 € = 

0,40 € za jeden obed. Žiaci ktorí majú preplatky z júna 2020 – tieto sa automatický prenášajú do septembra – treba len skontrolovať 

či sú vo výške zálohovej platby a ak nie, tak doplatiť. 

3. Ak žiak ochorie, alebo z iných príčin sa nemôže zúčastniť vyučovania, je rodič žiaka povinný odhlásiť obed deň vopred do 13,30 

hod. /v pondelok do 7,30 hod./. 

4. Pokiaľ si žiak stravu neodhlási a nezúčastní sa vyučovania bude stiahnutá príslušná suma – cena obeda zo zálohovej platby.  

5. Ak je žiak v škole a obed neodoberie musí za tento neodobratý obed zaplatiť – cena obeda bude stiahnutá zo zálohovej platby.  

6. Ak suma zálohovej platby v dôsledku neodobratých obedov klesne na 15 € zálohovú platbu bude treba doplniť na plnú výšku 

zálohovej platby inak žiak bude mať objednávanie obedov zablokované. 

7. Žiak ktorý u nás v ŠJ ukončí stravovanie/žiak 9 ročníka ,alebo žiak ,ktorý prechádza na inú školu/, vyplní žiadosť o vrátení preplatku 

za stravu a  preplatok sa mu vráti na účet /viď Smernica o úhrade a vyúčtovaní stravného ŠJ, ktorá je zverejnená na našej stránke 

http://www.ssrk.sk v časti oznamy ŠJ. 

8. Ak sa žiak nebude stravovať  2 mesiace po sebe/bez udania dôvodu/, bude zo stravovacieho systému vyradený. 

9. Pokyny pre rodičov: Žiadame dôkladne sa oboznámiť s pokynmi pre žiakov a podpísanú prihlášku doniesť vedúcej ŠJ. 

 

Kontakt: 

 e-mail ŠJ: olga.gyorfyova@ssrk.sk 

tel. kontakt: mobil: 0905 461 736 

 

 

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

Meno a priezvisko vedúceho  

zariadenia školského stravovania  

 
                                                       

                                                                ....................................................... 

                     Pečiatka, podpis 

mailto:olga.gyorfyova@ssrk.sk

