
 

 

 

 

Z á p i s n ý l í s t o k (platný) 

n a s t r a v o v a n i e p r e d e t i 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania: 

v Súkromnej materskej škole Centra pre rodinu, Strážske námestie 1, Poprad 

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

na školský rok: 2019 / 2020 

 

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

Bydlisko dieťaťa: ...................................................................................................... 

 

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

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

e-mail: ........................................................................................ 

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

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

e-mail: ........................................................................................ 

Číslo účtu v tvare IBAN: ....................................................................................... 

z ktorého sa bude realizovať platba stravného a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie 

zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka. 

 

Platba za stravné sa uhrádza formou : 

* trvalý príkaz * internetbanking  * vklad na účet  (nehodiace sa prečiarknite) 

 

Termín úhrady platby stravného za: 

a) dieťa vo veku 2-5 rokov, ktoré nemá nárok na dotácie, vo výške 35,00 € (5xtýždenne) / 25,00 (3xtýždenne) / 

15,00 € (2xtýždenne) mesačne do 15. kalendárneho dňa v  mesiaci, 

b) dieťa vo veku 2-5 rokov, ktoré má nárok na dotácie a dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ vo výške 

12,00 € (5xtýždenne) / 8,00 (3xtýždenne) / 5,00 € (2xtýždenne) mesačne do 15. kalendárneho dňa v mesiaci, a 

formou zálohovej platby vo výške 20,- € polročne (30.9, 28.2) 

 

Číslo účtu: SK49 7500 0000 0040 2665 8896, 

Variabilný symbol: r.č. dieťaťa 

Správa pre prijímateľa:     meno a priezvisko stravníka 

 

V zmysle vnútorného predpisu škôlky zákonný zástupca dieťaťa uhrádza za stravné v ŠJ: 

denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín : 
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Prihlásiť na stravu alebo odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné najneskôr deň vopred do 13.00 hod. 

Možnosti odhlasovania zo stravy: 

Telefonicky/SMS  na tel. č. 0911836565 

e-mailom na: rodinapp@centrum.sk, alebo 

facebook: MŠ/ ZŠ strava deň vopred https://www.facebook.com/groups/821778794572237/ 

 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - 

HACCP a pod.) nie je mo žné o dhlá siť stra v u rá no v daný deň. V prvý deň choroby je  možné  včas 

neodhlásenú stravu odobrať do obedára. 

 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený 

o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca 

dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese 

dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie. 

 

Ak sa dieťa alebo žiak prihlási na stravu počas školského roka, prináleží mu strava hneď po podaní záväznej 

prihlášky, rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí stravníka na stravovanie a preukázaní uhradenej mesačnej paušálnej 

platby za stravnú jednotku v súlade s platnou vnútornou smernicou o školskom stravovaní. Nárok na štátnu 

účelovú dotáciu na stravu vzniká stravníkovi po schválení Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad a úhrade 

zálohovej platby. 

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam 

svoj súhlas Súkromnej materskej škole Centra pre rodinu na spracovanie osobných údajov pre účel poskytnutia 

stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, bydlisko, meno a priezvisko zákonných zástupcov žiaka, 

telefónne číslo a e-mail, číslo účtu. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 

 

 

V Poprade, dňa:.............................. .............................................................. 

podpis zákonného zástupcu 

mailto:rodinapp@centrum.sk
https://www.facebook.com/groups/821778794572237/

