
Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré 

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVOVANIE   

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

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

Bydlisko stravníka:............................................................................................................................. 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu)................................................................................ 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu)................................................................................... 

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: ................................................................................................. 

(v prípade vrátenia zábezpeky/preplatkov) 
 
Spôsob úhrady zábezpeky: 
Zábezpeka sa uhrádza bankovým prevodom, poštovou poukážkou na účet do 25.08.2020. Výška 
zálohy je 20€/na školský rok na jedného stravníka. Bude použitá na poplatok, ak žiak nebol v škole 
a nebol riadne ohlásený z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr 
do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa.  
Zábezpeka ktorá nebude použitá bude zúčtovaná a vrátená k 31.07. daného kalendárneho roka.    
 
Spôsob úhrady réžie:  
Réžia  sa uhrádza bankovým prevodom, poštovou poukážkou na účet do 25.08. 2020 vo výške 10 € 
na jedného stravníka a do 15.02.2020 vo výške 15€ na jedného stravníka. 
 
 
Platobné údaje 
 
Bankové spojenie: IBAN: SK84 0900 0000 0051 5955 0517 
Konštantný symbol: 0308    
Variabilný symbol:       
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a trieda žiaka    
 
 
 
 
                                                                                                                          ............................................... 
         Podpis zákonného zástupcu 
 
 
V Spišskom Bystrom, dňa.................................... 
 

 
Zápisný lístok- odovzdať tr. učiteľovi do 30.06.2020 

 

 



Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré 

 

Informácie pre rodičov   

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

1) 

Spôsob úhrady zábezpeky: 
Zábezpeka sa uhrádza bankovým prevodom, poštovou poukážkou na účet do 25.08.2020. Výška 
zálohy je 20€/na školský rok na jedného stravníka. Bude použitá na poplatok, ak žiak nebol v škole 
a nebol riadne ohlásený z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr 
do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa.  
Zábezpeka ktorá nebude použitá bude zúčtovaná a vrátená k 31.07. daného kalendárneho roka.    
 
2) 
Spôsob úhrady réžie:  
Réžia  sa uhrádza bankovým prevodom, poštovou poukážkou na účet do 25.08. 2020 vo výške 10 € 
na jedného stravníka a do 15.02.2020 vo výške 15€ na jedného stravníka. 
 
 
3) 
Platobné údaje 
 
Bankové spojenie: IBAN: SK84 0900 0000 0051 5955 0517 
Konštantný symbol: 0308    
Variabilný symbol: 
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a trieda žiaka    

 

 

Poplatky školská jedáleň 

Druh poplatku suma dátum úhrady do 
Réžia  

( základná škola 

stravníci od 6 do 15 rokov) 

10 EUR 25.08. 

 
                   15 EUR 

 
15.02. 

Zábezpeka   

( základná škola 

stravníci od 6 do 15 rokov) 

 
20 EUR 

 
25.08. 

 

 

 

Ostáva u rodiča.  


