
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01  Poprad 

Školská jedáleň pri Spojenej škole, Ul. Mládeže 2350/7,  058 01  Poprad 

 
 

ZÁPISNÝ  LÍSTOK  NA  STRAVOVANIE 
 

Záväzne sa prihlasujem na stravovanie v ŠJ na školský rok .................... 

 

o Stravník: Školskej jedálne D. Tatarku  4666/7, Poprad       

 

o       Stravník: Školskej jedálne Ul. Mládeže 2350/7, Poprad 

 

 
Meno a priezvisko žiaka:         _________________________________  

  

Trieda:   _________________________________ 

 

Číslo telefónu rodiča/ mail: 

(Zákonného zástupcu)         _________________________________ 

 

Číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý bude vrátený preplatok stravného po ukončení školského roka: 

 

________________________________________________ 
 

Platba stravného je možná len bezhotovostne, prevodom na účet.  

Príspevok na režijné náklady na stravovanie v ŠJ: mesačne  4,- EUR  
Platba stravné:   

 I. stupeň ZŠ  mesačne  28,20 EUR/ platba stravné + réžia/ 

 II. stupeň ZŠ + 8 –ročné gymnázium  mesačne 30 € /platba stravné +réžia/ 

 SŠ -bilingválna sekcia 32,20 € /platba stravné + réžia/ 

 SŠ -4-ročné + 8-ročné gymnázium kvinta až oktáva 32,20 €  /platba stravné + réžia/ 

 

I .a II .stupeň ZŠ, ktorý má nárok na dotáciu, platí paušálne k 1.9. školského roka = 30 € depozit 

+ 4,-€ réžia mesačne a 1.1. /druhý polrok/ = 30 €  depozit + 4,-€ réžia mesačne. Stravník môže 

požiadať o odpustenie režijného poplatku riaditeľku školy.  

 

Číslo účtu ŠJ:       SK 02 8180 0000 0070 0033 2517 
 

Do poznámky uveďte MENO STRAVNÍKA a VARIABILNÝ SYMBOL. V prípade ak variabilný symbol nebude 

uvedený, platba bude naspäť vrátená. 

 

Variabilný symbol je pridelený každému stravníkovi, zobrazuje sa v aplikácii Edupage  v zložke platby. 

 

Zápisný lístok je potrebné doručiť osobne do 5.septembra školského roka. Pri nedoručení stravník bude vylúčený zo 

stravovania.  

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13:30 hodiny v predchádzajúci pracovný 

deň. 

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

praxe – HCCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú 

stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do 

obedára v čase od 12:00 – 13:00 hodiny. 

Možnosti odhlasovania zo stravovania: elektronicky – výlučne cez Edupage. 
Vypísaním zápisného lístka na stravovanie 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 s účinnosťou od 25.5.2018 za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania 

databázy stravníkov. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na 

archiváciu. 

 

V Poprade, dňa: _______________                     ____________________ 

                                                                                                podpis zákonného zástupcu 


