
                                                            PRIHLÁŠKA  NA STRAVOVANIE                     Vyplnenú prihlášku doručiť do ŠJ. 

Záväzne prihlasujem : Meno a priezvisko žiaka/stravníka ...........................................................................................................        

na stravovanie v ŠJ: pri ZŠ Clementisova 616/1,  024 01 Kysucké Nové Mesto,  na školský rok   2017/2018                   

odo dňa: .................................. Bydlisko žiaka/stravníka: ............................................................................................................          

Trieda: ........................ Meno a priezvisko zák. zástupcu žiaka/stravníka: .................................................................................. 

mail:............................................................................................................... , č. tel. ................................................................... 

Platba za stravné sa uhrádza do 25 dňa mesačne vopred, na číslo účtu SK21 0200 0000 0016 3369 6655 

Spôsob úhrady:    */poštovou poukážkou      */trvalým príkazom         */bankovým prevodom     nehodiace sa prečiarknite 

Č. účtu platiteľa stravného a vrátenia vzniknutých preplatkov v tvare IBAN................................................................................................... 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín s príspevkom (0,10 €) na čiastočné režijné náklady  : 

Žiaci 1.-4. ročník : 1,11 €                       Hmotná núdza 1.-4. ročník : 0,01 €                      Cudzí stravník : 2,52 € 

Žiaci 5.-9. ročník : 1,19 €                       Hmotná núdza 5.-9. ročník : 0,09 € 

Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú  prihlášku na stravovanie.  Z tohto dôvodu sa mu obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac 

dovtedy, pokiaľ sa neodhlási zo stravovania. Odhlásiť, respektíve prihlásiť na obed č.1 je možné v aktuálny deň do 7:30 hod., obed č.2 

deň vopred do 13:45 hod. na tel. č. 041 4212837, mailom jedalenzsclem@gmail.com alebo prostredníctvom terminálu umiestneného 

priamo v školskej jedálni do 13:45 hod.. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť. Ak je žiak chorý /nemá infekčnú chorobu/ má nárok 

podľa školského zákonu na dotovaný obed do obedára iba v prvý deň choroby. Zákonný zástupca žiaka v hmotnej núdzi je povinný 

odhlásiť svoje dieťa z obeda počas neprítomnosti v škole. V prípade rozdielu so školskou dochádzkou si uhradí rozdiel denného poplatku 
na nákup potravín, t.j. 1 €. Na základe odsúhlaseného VZN č. 1/2017 zo dňa 16.3.2017 s účinnosťou od 1.4.2017, zákonný zástupca detí a žiakov 

bude prispievať na čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedno poskytnuté hlavné jedlo /obed/ vo výške 0,10 €. Poplatok sa hradí mesačne vopred, spolu 

s príspevkom na nákup potravín. Zákonný zástupca  žiaka v hmotnej núdzi a  kde je príjem najviac vo výške životného minima, príspevok neuhrádza. Ako 

zákonný zástupca žiaka/stravník v zmysle § 11 zákona 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas so spracovaním osobných údajov svojho 

dieťaťa/stravníka a mojich osobných údajov  v IS  evidencii stravníkov ŠJ pri ZŠ Clementisova 616/1, KNM počas celej školskej dochádzky. 

                                             

Dátum: ...................................                  Podpis zákon. zástupcu žiaka/stravníka  ..........................................................................   

.................................................................................................................... ................................................................................... 
Tu odstrihnúť ! Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú Prihlášku na stravovanie. Z tohto dôvodu sa mu obed automaticky 

prihlasuje na ďalší mesiac. Odhlásiť/prihlásiť  obed č.1 je možné v aktuálny deň do 7:30 hod., obed č.2 deň vopred do 13:45 hod. na tel.č. 

041 4212837, mail jedalenzsclem@gmail.com alebo prostredníctvom terminálu umiestneného priamo v školskej jedálni do 13:45 hod.. 

Ak je žiak chorý, má nárok /viď školský zákon/ na dotovaný obed do obedára iba v prvý deň choroby. Zákonný zástupca žiaka v hmotnej 

núdzi je povinný odhlásiť svoje dieťa z obeda počas neprítomnosti v škole. V prípade rozdielu so školskou dochádzkou si uhradí 

rozdiel denného poplatku na nákup potravín, t.j. 1 €. Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 25 dňa mesiaci , na č. účtu 

SK21 0200 0000 0016 3369 6655. Bližšie  informácie nájdete na stránke našej školy www.zsclemsnv.edu.sk, kde Vás budeme 

oboznamovať o všetkých novinkách jedálni. Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín s príspevkom (0,10 €) na čiastočné rež.  

náklady : Žiaci 1.-4. roč. : 1,11 €  Žiaci 5.-9. roč. : 1,19 €  Hmotná núdza 1.-4. roč. : 0,01 €  Hmotná núdza 5.-9. roč. : 0,09 €  Cudzí stravník : 2,52 € 
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