
 

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa / žiaka na stravovanie v školskej jedálni pri Strednej odbornej škole, Lipová 8,  

Handlová v školskom roku 2021 /2022  

 

Meno a priezvisko dieťaťa /žiaka : …............................................................................................................ 
 
 

Škola/trieda : …....................................................................Vek žiaka:.......................................................... 
 
 

Bydlisko dieťaťa / žiaka : …........................................................................................................................ ...... 
 
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: …..................................................................................................... 
 
 

Číslo telefónu zák. zástupcu : ….......................................................................................................................... 
 
 

Číslo Vášho účtu, z kt. budú realizované platby/kód banky…...........................................................................  

 

Spôsob úhrady: Bankový prevod na číslo účtu ŠJ v Štátna pokladňa: SK 70 8180 0000 0070 0050 6281. 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred od 15. do 25. dňa v mesiaci trvalým 
príkazom, prípadne bankovým prevodom, prípadne vkladom na účet ŠJ v pokladni.  

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín : 
Žiaci obed: ZŠ -I.st.:1,08 € ZŠ-II.st.:1,16 €  SŠ: 1,26 €, Žiaci SŠ prispievajú na režijné náklady sumou 0,40 € na 

obed a deň. DM-raňajky 1,19 €,režijné náklady 0,10€, DM –večera 1,15 €, režijné náklady 0,30 € 
Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13.00 hod. deň vopred. Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka zo stravovania 

svoje dieťa odhlasuje pri chorobe,  odchode zo školy, praxe, výlety a pod.  

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

 
..…..…..................................... 

V Handlovej dňa........................................... podpis zákonného zástupcu dieťaťa  

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Týmto dávam podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných  údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uschovavaním svojich 

osobných  údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení ŠJ. 

 

 

 

 

Tu odstrihnúť.................…................................................................................................. .............................. 

Informácie pre stravníka - uschovajte! 
Túto prihlášku je potrebné vyplniť na základe rozhodnutia MŠ SR z roku 2007, žiak sa prihláškou nezaväzuje 

automaticky odoberať obedy, ale si zabezpečí, využiť túto možnosť. Pri realizácii Vašej platby prosím používajte 

naše číslo účtu Štátna pokladňa SK 70 8180 0000 0070 0050 6281   ako VS = rodné číslo (bez lomítka) Vášho 

dieťaťa. Do poznámky meno žiaka a trieda žiaka. 

 

Variabilný symbol je povinný údaj, aby platba bola správne priradená.  

 
Úhrady na stravovanie sa realizujú platbou cez účet , zálohovo mesiac vopred, prvá platba v auguste 2021 na 

september 2021, posledná v máji 2022 na jún 2022. Preplatky za neodobratú stravu sa kumulujú na účte a vracajú 

sa vždy k 31.1. a k 30.06. 

 
Platby za stravu - stredná škola /nad 15 rokov veku/: 
hodnota surovín 1,26 +0,40 € cena obeda spolu 1,66 € mesačná doporučená platba 33 €. 

 
DM-raňajky 1,19 €,režijné náklady 0,10€, DM-večera 1,15 €, režijné náklady 0,30 €. 

Doporučená platba pre DM 87 €. 
 . 

Odhlášku zo stravy môžete realizovať deň vopred do 13.00 hod. v jedálni cez tablet alebo 

https://zssosha.edupage.org –prihlasovacie heslo žiaka. 

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

 

Lenhartová Ľubica vedúca ŠJ 


