
  

 
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa /žiaka/ na stravovanie v školskej jedálni 

 pri Základnej škole J.G.Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystica na školský rok 2022/2023 

odo dňa .......................... 

Meno a priezvisko žiaka / trieda/ : .........................................................................               

Bydlisko   ........................................................................................................................ 

Meno a priezvisko matky / zákonného zástupcu/:........................................................................ 

číslo telefónu: ............................................................................................................................... 

Meno a priezvisko otca / zákonného zástupcu/:.......................................................................... 

číslo telefónnu: ............................................................................................................................ 

číslo účtu: / pre prípadné vrátenie preplatkov/........................................................... 

 

Spôsob úhrady:      * /prevodom z účtu,  trvalý príkaz/                               

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred: do 25. dňa v mesiaci 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: 

Žiaci ročníkov    1. - 4. ................  1,70  €     Žiaci ročníkov   5. - 9. .......................  1,90  € 

Réžíjné poplatky                            0,80  €  ku každému obedu              

Čip na stravovanie                         2,00 €   /noví stravníci/                                                          

Odhlásiťdieťa zo stravy je možné deň /  vopred do 14 oo hod. v škole cez prihlasovací 

 / odhlasovacií / terminál, cez internet cez stránku www.e-skoly, alebo telefonicky do 7 15 hod. ráno 

v deň obedu  na  ( č.t. 413 3502). 

Zákonný zástupca žiaka, alebo žiak sa odhlasuje zo stravovania  pri chorobe, odchode zo ZŠ do inej 

školy, alebo iných rodinných dôvodov/ ak sa prestáva stravovať/a  vráti čip. 

 

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

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem 
súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, 
prevádzkovateľovi ŠJ pri ZŠ, Jozefa Gregota Tajovského Gaštanová 12, Banská Bystrica, v 
informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko 
stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu 
dieťaťa/ žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som  si vedomý/á, že tento súhlas 
môžem kedykoľvek odvolať. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 
odvolaním. 
 
V B. Bystrici dňa: .............                             Podpis zákonného zástupcu:........................... 

http://www.e-skoly/

