
Základná škola Starozagorská 8 Košice 
PRIHLÁŠKA  na stravovanie (zápisný lístok stravníka) na OBED, CELODENNÚ STRAVU* 

Záväzne  prihlasujem svoje dieťa /žiaka .................................................................................. na stravovanie v zariadení školského 
stravovania pri ZŠ Starozagorská 8 Košice v školskom roku 2022/2023. 
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*Žiak bude odoberať' obed denne. / Žiak bude odoberať' obed denne okrem dní: ............................................................................ 
...................................................................................................... (vypísať dni, v ktoré na obed nepôjde). 
* nehodiace sa prečiarknite

Úhrada nákladov na stravovanie vo výške aktuálnych nákladov na nákup potravín. Výška stravného je určená Zriaďovateľom 
školského stravovania a môže sa v priebehu šk. roka meniť. 
Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravovanie podľa Siedmy diel § 17 a odsekov 1.-4. VZN mesta Košice č. 103  do 5. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca na potravinový účet ŠJ alebo do troch pracovných dní od obdržania poukážky k platbe. 
ŠJ - IBAN : SK68 5600 0000 0005 0390 6007 

Platby sa realizujú poštovou poukážkou, trvalým príkazom, vo výnimočných prípadoch v hotovosti v ŠJ. 
 Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred! Neočakávaná nemoc najneskôr do 8 hod. ráno v ten deň (zodpovedá rodič).
 Školské akcie ako sú školské výlety, didakt. hry a účelové cvičenia, exkurzie, športové akcie a pod.

najneskôr do 48 hod. vopred na telef. čísle 055/6440956 (zodpovedá organizátor podujatia).
 V prípade, že nestihnete obed včas odhlásiť, je možnosť odobrať obed do obedára (iných vhodných nádob, iba v prvý

deň neprítomnosti).
 Za neodobratú alebo neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.
 Všetky aktuálne informácie a potrebné tlačivá  počas školského roka nájdete na stránke školy.

Výdaj stravy sa realizuje prostredníctvom Čítačky a RFID čipu, ktorý má stravník neustále  k dispozícii pri výdajovom okienku. 

Prehlasujem vyššie uvedené údaje o stravníkovi za správne a prípadne zmeny včas ohlásim vedúcej ŠJ (zmena triedy, prestup na 
inú školu.). V prípade odhlášky z obedov  natrvalo,  je to potrebné včas ohlásiť telefonicky vedúcej ŠJ. Svojim podpisom 
potvrdzujem správnosť' údajov uvedených v prihláške a beriem na vedomie poskytnuté informácie a všetky záväzky vyplývajúce 
zo vzťahu. 



Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Svojim podpisom  beriem na vedomie, že  ŠJ pri Základnej škole Starozagorská 8,Košice, bude spracúvať osobné údaje môjho 
dieťaťa,  ktorého som zákonným zástupcom v informačnom systéme ,,Stravné“ , pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: 
priezvisko, meno, adresa bydliska, priezvisko, meno zákon. zástup., tel. kontakt a č. účtu. Svojim podpisom beriem na vedomie 
všetky uvedené podmienky organizácie a podmienky stravovania a budem sa podľa nich riadiť. Zároveň svojim podpisom 
potvrdzujem, že v súlade s čl. 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov som bol informovaný o spracovaní  osobných údajov uvedených 
v Zápisnom lístku. 

Košice dňa ........................................ 
Podpis zákonného zástupcu - matka:  .................................................... otec: .................................................................... 

Pozn. 
Informácie týkajúce sa diétneho stravovania sú uvedené na webovej stránke Mesta Košice: 
https://www.kosice.sk/obcan/skolske-stravovanie . 
Aktuálne informácie týkajúce sa prevádzky školského stravovania sú uvedené na stránke ZŠ Starozagorská 8 Košice: 
https://zsstarozagorska.sk/skolska-jedalen/ alebo na: https://www.eskoly.sk/starozagorska9/nastenka.  
Informácie týkajúce sa dotácií na stravu sú  uvedené na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-
deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 . 
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