
Zápisný lístok stravníka 

 

V súvislosti s plánovanými opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. júna 2020 

a to hlavne opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, po dohode So zriaďovateľom – Mestom Piešťany 

 

z á v ä z n e 

prihlasujem svoje dieťa od 22.06.2020 do 30.06.2020 (ročník 6. – 9.) na stravu do školskej jedálne pri ZŠ, 

Mojmírova 98, Piešťany 

 

Meno a priezvisko žiaka:................................................................................................................................. 

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

Bydlisko žiaka:             .................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko matky (zák. zástupcu):....................................................................................................... 

Telefónne číslo:            .................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko otca (zák. zástupcu):........................................................................................................... 

Telefónne číslo:            .................................................................................................................................... 

 

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

 

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a RSR v znení neskorších predpisov 

má žiak ZŠ nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 €. 

Dotácia bude poskytnutá iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania a odoberie stravu. 

Preto je zákonný zástupca žiaka povinný v prípade neúčasti na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas 

odhlásiť. 

Prihlásiť sa na stravovanie, alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13,30 hod. 

v predchádzajúci pracovný deň. 

 

Možnosti odhlasovania zo stravy: 

- online na web stránke školy...............zsmojmirova.edupage.org 

- telefonicky na tel. čísle......................033/7625347 

- osobne v ŠJ pri ZŠ:............................Mojmírova 98, Piešťany 

V prípade, že rodič žiaka včas neodhlási, alebo sa žiak zúčastní vyučovania, ale stravu neodoberie, nebude 

mu poskytnutá  dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, rodič uhradí plnú výšku 

príspevku na stravovanie v zmysle platného VZN Mesta Piešťany. 

- obed I. stupeň (1.-4. ročník):...1,45 € za 1 obed 

- obed II.stupeň (5.-9. ročník):...1,53 € za 1 obed                                         

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému-ŠJ pri ZŠ Mojmírova 98, 

Piešťany so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom a to v informačnom 

systéme Stravovanie, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa 

bydliska, meno a priezvisko, telefonický kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu žiaka. Som si 

vedomý/má, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 

 Zápisný lístok odovzdajte 22.06.2020 v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Neodovzdaním 

zápisného lístka nebude stravník evidovaný v systéme stravovania a nemôže odoberať stravu. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie 

režimu a podmienky stravovania. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                      podpis zákonného zástupcu 


