
ZÁPISNÝ  LÍSTOK  STRAVNÍKA – MŠ 

(predškoláci a hmotná núdza) 

na školský rok 2021/2022 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania 

Základnej školy s materskou školou, Letná 90, 076 02 Novosad 

 
Odo dňa:............................................................................................................................................................. 

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

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

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

Č. t. .................................................................................................................................................................... 

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

Č. t. .................................................................................................................................................................... 

I N F O R M Á C I A pre rodičov resp. pre zákonného zástupcu žiaka 
 

Dieťa  bude odoberať v dňoch školskej prevádzky : ( desiata, obed, olovrant )* 

Výška nákladov na nákup potravín hradená od 1.9.2019 úradom práce je 1,20 €. 

 MŠ 

Desiata 0,34 € 

Obed 0,80 € 

Olovrant 0,23 € 

Spolu 1,37 € 

  

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je každý stravník povinný deň vopred do 14:00 

hod. Vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení do 7:30 hod. ráno.  

 Odhlásiť sa treba v školskej jedálni a nie u vyučujúcich. Upozorňujeme rodičov, že ak 

dieťa/žiak nepríde do školy, treba ho zo stravy vyhlásiť v školskej jedálni. Odhlásenie je možné 

urobiť aj telefonicky na t.č. 0901721444. Neodhlásená strava prepadá. Za neodobratú alebo 

včas neodhlásenú stravu sa zákonný zástupca zaväzuje a je povinný uhradiť sumu vo 

výške nákladov na nákup potravín. 
 Počas nemoci poskytujeme obed do obedára v čase od 10:50 hod. do 11:15: hod. len prvý 

deň ochorenia dieťaťa. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy vyhlásiť.  

 Ako zákonný zástupca dávam súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených na zápisnom 

lístku pre potreby školskej jedálne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem počas doby stravovania 

a po skončení odobrania stravy, na dobu nevyhnutnú na archiváciu (5 rokov). Po uplynutí tejto doby 

budú všetky osobné údaje zlikvidované.                      

Podpisom Zápisného lístka stravníka potvrdzujete, že tieto informácie beriete na vedomie 

a budete sa podľa nich riadiť. 

 

 

 

 

 

 

V Novosade dňa:..........................................Podpisy zákonných zástupcov:........................................................... 

 

*nehodiace sa prečiarknite 
 


