
Meno a priezvisko:*
Trieda, kt.teraz 
ukončilo/MŠ:* 

Škola, kt. dieťa navštevuje:* Základná škola Bernolákova 16, Košice
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

Údaje o rodičovi /zákonnom zástupcovi:

Titul, meno a priezvisko:* 

Emailová adresa (pre zasielanie výšky stravného):*

Číslo bankového účtu(pre prípad vrátenie preplatku):

Dieťa prihlasujem na stravu od: *

(uviesť presný dátum od kedy bude dieťa odoberať obedy)

I. stupeň 1. - 4. ročník 1,15 € II. stupeň 5. - 9 . ročník 1,23 €
POKYNY PRE RODIČOV:

V dňa podpis
* povinné údaje
POZN. prihláška bez nevyplnených povinných údajov nebude zaevidovaná, prosím vyplniť čitateľne
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE         (tu odstrihnúť) "

Názov zariadenia: Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice web: sjberke.edupage.org

Kontakt: 055/6422 495

Riaditeľka ŠJ: Daniela Palaščáková email: skasjbernolakova@gmail.com
Admin.pracovník: Monika Čižmárová email: stravne.sjbernolakova@gmail.com

• V prípade, že sa stravník nasledujúci mesiac/-e nebude stravovať, je povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť priamo v  ŠJ - odovzdať 
odhlášku, inak bude vedený ako by na stravu chodil/hoci platbu nemá uhradenú/, bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť.

• Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné  do 8.00 hodiny daného dňa prostredníctvom www.eskoly.sk alebo telefonicky na 
čísle 055/6422 495. Rodič/ zákonný zástupca dieťaťa odhlasuje svoje dieťa zo stravovania pri každej neúčasti na vyučovaní (choroba, 
odchod zo školy...)

• Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa zo stravy je výhradne povinnosťou rodiča/ zákonného zástupcu (nie učiteľa). 
Ranné čipovanie v škole nie je prepojená so školskou jedálňou. Čip, ktorý dieťa má, slúži pre potreby ŠJ na evidenciu 
úhrad stravy, odobratie obeda....Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

• V prípade, že sa stravník nasledujúci mesiac/-e nebude stravovať, je povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť priamo v  
ŠJ, inak bude vedený ako by na stravu chodil/hoci platbu nemá uhradenú/, bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť.

Aktuálny denný poplatok na nákup potravín na jedno odobraté jedlo (poplatky určuje VZN mesta Košice, možná 
zmena od 1.9.2022)

• Stravu je možné uhrádzať trvalým príkazom (po dohode s admin.pracovníčkou) alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK85 5600 
0000 0005 0360 5001. Výška stravného Vám bude oznamovaná prostredníctvom emaliu alebo priamo na stránke www.eskoly.sk po 
prihlásení sa s Vašimi prihlasovacími údajmi.

• Stravu uhrádza rodič/zákonný zástupca v plnej výške do 5. dňa v mesiaci na základe VZN č. 103 Mesta Košice, 
najneskôr však do 15. dňa v mesiaci.  Pokiaľ stravné nie je uhradené v termíne, dieťaťu nebude vydaný obed.

Rodič/ zákonný zástupca  svojim podpisom zápisného lístka prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami týkajúcimi sa stravovania 
v školskej jedálni a tiež sa oboznámil s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov na webovom sídle prevádzkovateľa na sjberke.edupage.org/dokumenty/gdpr

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE - zápisný lístok
                  na školský rok _________________________________________                                    
Údaje o dieťati: 

Tel. číslo:*

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni na školský rok _____________________


