
 

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK  stravníka – dieťa v MŠ 

 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania  

 

Školská jedáleň pri MŠ Plevníku-Drienovom na šk. rok............................... 

Meno a priezvisko dieťaťa........................................................................................................................ 

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

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:................................................................................................. 

Číslo telefónu:...................................................................................................................................... 

 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza bezhotovostne mesačne vopred, najneskôr do 

25. dňa v kalendárnom mesiaci                                                                                 

                                                  na číslo účtu: SK 48 0200 0000 0016 4680 4555               

Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý sa dozviete pri odovzdaní zápisného lístka a do 

správy adresáta uviesť meno dieťaťa. 

 

Vaše číslo účtu v tvare IBAN..............................................................., z ktorého sa bude realizovať príspevok 

na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie po ukončení školského roka, alebo 

keď dieťa ukončí stravovanie v školskej jedálni. V prípade zmeny účtu nezabudnite nahlásiť zmenu aj vedúcej 

ŠJ.  

 

Príspevky na stravovanie:  

 

 

Stravník – dieťa v MŠ – celodenné stravovanie:  1,60 € (cena stravnej jednotky 1,45+0,15 režia) 

Stravník - dieťa v MŠ –  poldenné stravovanie:  1,36 €  (cena stravnej jednotky 1,21+0,15 réžia) 

Stravník – dieťa v MŠ – desiata:                            0,51 € (cena stravnej jednotky 0,36+0,15 réžia) 

 

 

Paušálne zálohové mesačné platby spolu s réžiou:  

Celodenná strava:   36 € 

Desiata + obed:       30€ 

Desiata:                   12€   

Prvá splátka v mesiaci august a posledná  v máji 

 

Výška príspevku je platná až do ďalšej zmeny alebo doplnku VZN obce Plevník-Drienové 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ 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 a číslo účtu zákonného zástupcu  dieťaťa. 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 Plevníku- Drienovom dňa ..............................................                   Podpis zákonného zástupcu stravníka 


