
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE (ZŠ) 

                                                  (odovzdať v školskej jedálni) 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni  ul.SNP 6, 914 51  Trenčianske Teplice 

ako súčasť ZŠ A.Bagara, SNP 6, Trenčianske Teplice na školský rok ........................ odo dňa ............................ 

 

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

 

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

 

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

 

IBAN, z ktorého bude platba za stravu zrealizovaná: .................................................... 

 

Č.telefónu ...................................................e-mail:............................................................... 

 

Bydlisko zákonného zástupcu: ............................................................................................ 

 
*
Spôsob úhrady:   Trvalý príkaz        Prevod z účtu           Poštová poukážka 

 

 

Mesačná platba 1.-4.ročník: Obed:  23,20 €          (1 obed /1,16 €) 

                                               

Mesačná platba 5.-9.ročník: Obed:  24,40 €          (1 obed/1,22 €) 

                                               

 

Číslo účtu školskej jedálne: SK24 0200 0000 0016 4351 7657      

Platba za stravné sa uhádza mesiac vopred do 20.dňa !!!   Stravník začína platbou v auguste na september 

a končí v máji na jún. Pri platbe treba uvádzať: Variabilný symbol a do poznámky priezvisko a meno stravníka 

+ trieda   

  

Odhlásiť (resp. prihlásiť) dieťa/žiaka na stravu je možné jeden jeden deň vopred do 14:00 hod na č.t. 

032/6552464, osobne v kancelárii u vedúcej ŠJ, na e-mail: miroslava.chabadova@ttzs.sk alebo cez internetovú 

školskú stránku edupage.org.  Pri odhlásení dieťaťa treba uviesť priezvisko a meno dieťaťa/žiaka, triedu, dátum, 

kedy sa dieťa nebude stravovať. 

Zákonný zástupca odhlasuje zo stravovania svoje dieťa pri chorobe, návšteve lekára, odchode zo školy a pod. 

Počas choroby stravníka nie je možné odoberať stravu do obedára !!! 
 

Obedy sa vydávajú od 12:00 hod do 13:45 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná 

náhrada neposkytuje. 

 

SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
V zmyasle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Ako zákonný zástupca .................................................. týmto dávam súhlas  so správou, spracovním 

a uchovaním  osobných údajov svojich a svojho dieťaťa ................................................... žiaka/žiačky .............. 

triedy v rámci informačného systému stravovania a to pre účely 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 (5rokov). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle 

ustanovenia § 10 zákona č.18/2018 Z.z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. 

 

 

 

 

 

Trenčianske Teplice, dňa.........................   .............................................................................

             

        Podpis zákonného zástupcu 

 
 
*Nehodiace sa prečiarknite 
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