
Základná škola Nábrežná 845, Nábrežná č. 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVOVANIE 
v školskom roku 201../201..                                                                               Variabilné č.:........  
                                                                                                                                                    /určí ved.ŠJ/  
Meno a priezvisko stravníka:............................................................................................................  
Bydlisko stravníka:...................................................................................................Trieda:.............  
Rodič – zák. zástupca:.....................................................................tel. kontakt:...............................  
Odoberať budem obed denne alebo v určité dni .............................................................................. 
Číslo účtu v IBAN tvare, kam budú zasielané preplatky.................................................................. 
Záväzne sa prihlasujem /prihlasujem svoje dieťa/ na stravovanie v školskej jedálni.  
 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov /poľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov /spojených so stravovaním počas celej školskej dochádzky  
na ZŠ Nábrežná 845 a po skončení účelu budú tieto údaje  zlikvidované – skartované  po  5 
rokoch. 
 
V Kysuckom Novom Meste, dňa: .......................  
............................................................  
Podpis stravníka /zákonného zástupcu/  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                                                                                         Pokyny ostávajú pre stravníkov 
Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred  poštovou poukážkou , prevodom z účtu......  . 
Číslo účtu:  SK8302000000001322017758 
Denný poplatok za 1 odobraté jedlo v cene potravín: 
I. stupeň       1,01 € (1.- 4. ročník)            II. stupeň      1,09 € (5.- 9. ročník) 
Cudzí stravníci = 2,21 € 
Hmotná núdza I. stupeň = 0,01€               hmotná núdza II. stupeň = 0,09€ 
Vyúčtovanie preplatkov: 
Preplatok za neodstravované/odhlásené obedy/ pri platbe poštovou poukážkou bude odpočítaný v nasledujúcom 
mesiaci.  
V prípade, ak stravník odchádza zo školy, vzniknutý preplatok mu bude vrátený bezhotovostným platobným 
príkazom na poskytnuté číslo účtu  v tvare IBAN v mesiaci júl. 
Stravníkom platiacim prevodom z účtu bude preplatok vrátený raz za jeden školský rok v mesiaci júl. 
 
Spôsob odhlasovania a prihlasovania: 
1.Odhlášky zo stravy sú prijímané telefonicky alebo osobne ráno len do 7:30 na tel. čísle: 041/4212720 alebo 
cez e-mail sjnabreznaknm@gmail.com. 
2.Stravu si môžete odhlásiť, či prihlásiť (výber z dvoch jedál) prostredníctvom terminálu umiestneného 
priamo v školskej jedálni. Odhlásenie, či prihlásenie  stravy je však potrebné uskutočniť do 14:00 hod. 
deň vopred. 
3. V kancelárii vedúcej ŠJ obdržíte heslo a kód, ktorým sa prihlásite na stránke /www.eskoly.sk/. Kliknete 
si na obec, vyberiete zariadenie, vyhľadáte si príslušný deň,  na ktorý sa chcete odhlásiť, respektíve 
prihlásiť a to týmto spôsobom: 
- štvorček so zeleným „V“ – prihlásený, 
- štvorček prázdny – odhlásený. 
V našej  školskej jedálni máte možnosť výberu z 2 jedál 2x týždenne. Podmienkou na prípravu druhého 
jedla je minimálny počet prihlásených 20 stravníkov. 
 
Po včasne zaplatenej úhrade má automaticky každý stravník zapísané 1. jedlo z jedálneho lístka. Objednávky  na  
2. jedlo zrealizujete  vyššie uvedenými  spôsobmi, ale najneskôr deň vopred do 14.00 hod. 
 
Každý stravník je povinný odovzdať zápisný lístok najneskôr do konca mesiaca september. Ak sa chce stravník  
zapísať na stravu v priebehu šk. roka, zápisný lístok si prevezme u vedúcej ŠJ, resp. vytlačí zo stránky školy.  
Viac informácií získate na stránke školy www.zsnabreznaknm.eu v časti školská jedáleň. 

mailto:sjnabreznaknm@gmail.com


 
Zákonný zástupca je povinný odhlásiť  svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, resp. 
neprítomnosti žiaka na vyučovaní a pod. V prvý deň neprítomnosti si môže stravník 
vyzdvihnúť obed do obedára. 
Platí to aj v prípade žiaka / stravníka/ v hmotnej núdzi, tiež je povinný odhlásiť obed 
počas neprítomnosti v škole. V prípade rozdielu so školskou dochádzkou hradí rozdiel 
denného poplatku na nákup potravín, t.j. 1€. 
 
Doba výdaja obedov: od   11.15   do   13.45   
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
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