
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ sv. Kríža 
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok 

 

 052/456 50 02, 0910 849 966,  jedalen@skola-sv-kriza.sk,  ww.zspetkk.edupage.org 

 

POKYNY  K  PLATBE 
 

POPLATKY musia byť uhradené vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci na  číslo účtu: 

IBAN:  SK61 0900 0000 0050 3081 4083 
 

Výška poplatkov: 
 žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ:       27,20 EUR / mesačne 

 žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ:                    29,00 EUR / mesačne 

 hmotná núdza, resp. životné minimum:            30,00 EUR / šk. polrok 
                  (5 mesiacov režijný poplatok 15,00 EUR + záloha za neodhlásené obedy 15,00 EUR) 

 

Do správy pre prijímateľa zadajte: meno, priezvisko a trieda žiaka (napr. Jozef Novák, 7. B). V 
prípade, že rodič (zákonný zástupca) neodhlási dieťa (žiaka) zo stravy, je povinný uhradiť náklady 

za stravu v plnej výške. Odhlásiť sa zo stravovania je možné deň vopred, najneskôr do 14,00 hod 
(len v pracovné dni!) e-mailom: jedalen@skola-sv-kriza.sk, alebo telefonicky 0910 849 966. V 
prípade, že rodič (zákonný zástupca) nestihne dieťa na konkrétny deň zo stravy odhlásiť alebo ak 
dieťa v noci ochorie, môže prísť s obedárom po obed zo zadnej strany budovy – vchod do kuchyne. 

 

   

Zápisný lístok stravníka – záväzná prihláška na šk.r. 2022/2023  ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
 

Meno a priezvisko žiaka: ....................................................................................................... trieda: ................................. 
 
Bydlisko: ................................................................................................................................................................................. 
 
Meno a priezvisko matky: ......................................................................................  č. tel.: .................................................. 
 
Meno a priezvisko otca: ..........................................................................................  č. tel.: .................................................. 
 
Číslo účtu rodiča (zákonného zástupcu) – IBAN:  
 

Výška poplatkov za stravu sa určuje na základe finančných pásiem vydaných Ministerstvom školstva SR. 
Poplatky sú rozdelené do dvoch vekových kategórií:  

 žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ:      každý mesiac 24,20 EUR + paušálna réžia 3,00 EUR, t.j. 27,20 EUR/mesiac 

 žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ:      každý mesiac 26,00 EUR + paušálna réžia 3,00 EUR, t.j. 29,00 EUR/mesiac 
 

Informácia pre rodičov žiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi, resp. v životnom minime: 
Dotácia na stravu sa poskytuje vo výške 1,30 EUR za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-
vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobral stravu  (§ 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Dotácia sa nevzťahuje na poplatok za paušálnu 
réžiu 3,- EUR/mesačne. 
 
Rodič (zákonný zástupca) zodpovedá za odhlásenie žiaka zo stravy. V prípade, že rodič (zákonný zástupca) 
neodhlási dieťa (žiaka) zo stravy, je povinný uhradiť náklady za stravu v plnej výške. Odhlásiť sa zo 
stravovania je možné deň vopred, najneskôr do 14,00 hod (len v pracovné dni!) e-mailom: jedalen@skola-sv-

kriza.sk, alebo telefonicky 0910 849 966. 
 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa  
 

V Kežmarku dňa ...............................  Podpis rodiča (zákonného zástupcu): ................................. 

 

✀---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


