
 
      Zápisný lístok  zamestnanca-dospelého stravníka    2021/2022 
 Školská jedáleň pri ZŠ Jelka , Školská 399/1, Jelka 92523  
 

Záväzne sa prihlasujem na stravovanie v zariadení školského stravovania: ŠJ pri ZŠ Jelka na školský rok  2021/2022  

Meno a priezvisko stravníka: .............................................................................................     

Škola:                                          ZŠ slov                       ZŠ s VJM                                

Bydlisko: ................................................................................................................. 

Číslo tel.:            .......................................................................  

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

Príspevok na stravovanie  sa uhrádza vopred , najneskôr do 1. dňa v mesiaci, s uvedením: meno , priezvisko  

*/poštovou poukážkou            */bankovým prevodom  z účtu č:      ....................................................   
 
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ: 
 
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo  / 1 finančné pásmo :        
 

Dospelí stravníci:    1,26 €                 Dotácia : 0,00 €  Platba str.:  1,26 € 
 
Hodnota stravy   2,80€ - príspevok zamestnávateľa 1,54 €  = 1,26 € úhrada zamestnanca 
 
Príspevok na režijné náklady činia 2,00 € na mesiac , bez vyúčtovania. Uhrádzajú sa spolu so  stravnými 
nákladmi. Šeky sa vydávajú   20. deň  v predchádzajúceho  mesiaca. 
 
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 6,00 hod. v aktuálny 
stravovací deň. 
V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastných  jednorazových obalov v čase 
od 11.15 - 11.45 hod, pričom ŠJ nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo 
stravovacích priestorov ŠJ. 
 
Možnosti odhlasovania zo stravovania:  
-telefonicky na tel. č.:  031 78 76 286   / od 6,30 do 14,00  
-mailom na adrese : jedalen@zsjelka.sk 
-osobne v ŠJ pri ZŠ Jelka , Školská 399/1 
- na stránke : https://www.jedalen.sk/       do 6,00 v aktuálny deň 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 
neposkytuje. 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov: 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ pri ZŠ Jelka so spracovaním osobných údajov, pre 
účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, 
telefonický  kontakt a číslo účtu . Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie  
režimu a podmienky stravovania. 
 
 
 
V Jelke, dňa...................................                                                    ..................................................................... 

         podpis  stravníka  
 
 
Jedálny  lístok  je pravidelne zverejňovaný na webovej stránke ZŠ a ZŠ s VJM. 


