PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE
Záväzne prihlasujem (svoje dieťa/žiaka/študenta) na stravovanie v školskej jedálni: Spojená
škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica.
Na školský rok 2021/2022 odo dňa:
...................................................................................................................
Meno a priezvisko stravníka, žiaka, študenta: .............................................................................
trieda:..........
Bydlisko stravníka, žiaka, študenta:
.................................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):.........................................................................
č. t...................................................................
E-mail: ............................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): ............................................................................
č. t...................................................................
E-mail: ............................................................................
Spôsob úhrady: Na základe úhrady sa strava prihlási na nasledujúci mesiac.
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci na účet (IBAN) ŠJ:
SK07 0200 0000 0012 1709 3353.
*/trvalým príkazom z Vášho účtu / IBAN :
*/vklad na účet (do informácie pre prijímateľa uveďte meno žiaka)
Žiadam správne vyplniť číslo účtu/ IBAN, kam sa vám budú vracať preplatky na stravu a
prípadnú zmenu účtu počas školského roka písomne oznámiť. Strava sa prihlasuje na základe
úhrady stravného.
Mesačný poplatok ( t.j. 20 dní) za odobraté jedlo na nákup potravín:
Stravníci ZŠ:
*/Obed I. st. : 24,00 € (1 obed/1,15 € + 0,05 réžia) */Obed II. st. : 25,60 € (1 obed/1,23 € + 0,05 réžia)
*/Obed Gymnázium/ Technické lýceum: 27,60 € (1 obed/1,33 € + 0,05 réžia)
*/Obed Zamestnanci: 27,60 € (1 obed/1,33 € + 0,05 réžia)
Výšku stravného a ostaných poplatkov určuje zriaďovateľ a škola – prípadná zmena bude
zverejnená na škole a na stránke školskej jedálne.
Odhlásiť, respektíve prihlásiť stravu je možné do 14.00 hod. deň vopred (neplatí cez víkendy, sviatky,
prázdniny atď.) na č.t. 042/ 432 6385, osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, na e-mail: jedalen@ssnd.sk.
Hromadné odhlášky (t.j. výlety, exkurzie, škola v prírode a pod.) – minimálne 3 dni vopred.
Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe a odchode zo školy
(sťahovanie,...) (Zákon č. 245/2008 Z.z. § 140 a 141)
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady
správnej výrobnej praxe – HCCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Za
neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Odobratie stravy
do obedára/jednorazového obalu je možný v prvý deň choroby - ostatné dni je zákonný zástupca
žiaka povinný stravu odhlásiť. Počas choroby nie je možné odoberať stravu do
obedára/jednorazového obalu!!!
- výdaj obedov žiakov a zamestnancov je od 12,00 hod. do 13,45 hod.
- výdaj do jednorazového obalu po nahlásení od 11,30 hod. do 12,00 hod.
Týmto dávam podľa §11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho
dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy
stravníkov a ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby

nevyhnutnej na archiváciu (3 roky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1
písm. h) zákona č. 122/2013 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby.
Podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
Môj súhlas je dobrovoľný a trvá počas obdobia plnenia povinnej školskej dochádzky menovaného
žiaka.
*/nehodiace sa prečiarknite
V .....................................
Dátum: .......................... 202_
podpis zákonného zástupcu žiaka...........................................

