
 

 

 

  Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, Trebišov 
 

 

 

Zápisný lístok  pre školský rok 2021/2022 
 

Meno a priezvisko dieťaťa:    ....................................................................................................... 

Adresa trvalého, alebo prech. pobytu dieťaťa: .............................................................................                

....................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko matky:      ....................................................................................................... 

Meno a priezvisko otca:         ....................................................................................................... 

 

Prihlasujem dieťa na stravovanie počas (označte možnosť krúžkovaním): 

a) poldennej výchovy a vzdelávania,  b) celodennej výchovy a vzdelávania, 

Školská jedáleň nepripravuje diétne stravovanie.  

ŠJ umožňuje výnimky v stravovaní vynechaním niektorých potravinových komponentov 

a nahradením komponentov pri šetriacej diéte (mlieko na pitie, ovocie...) na základe 

lekárskeho odporúčania pre dieťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie 

v zmysle VZN Mesta Trebišov č. 160/2019. U už zaradených detí je možné individuálne 

donášanie hotovej diétnej stravy, ktoré zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa v zmysle 

prevádzkového poriadku ŠJ len na základe posúdenia lekára všeobecnej starostlivosti pre deti 

a dorast, alebo lekára so špecializáciou v príslušnom zdravotnom odbore a schválené RÚVZ 

v Trebišove, a to po prerokovaní požiadavky VŠJ s vedením školy a RÚVZ, a ak je možné 

školou vytvoriť podmienky v zmysle § 8, ods. 3. písm. b, vyhlášky č. 527/2007 Z. z. po 

vzájomnej dohode rodičov, riaditeľa školy.  

 

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekovej kategórie, t. j materská škola – stravníci od 2 – 6 rokov – 1 deň - 1,37  €  je v zmysle 

VZN  č.160/2019  Mesta Trebišov a jeho Dodatku č.1 zo dňa 17.06.2019. 

 

Spôsob úhrady za stravné je možný poštovou poukážkou a bezhotovostným prevodom na  

účet školskej jedálne. 

 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: 

 desiata obed olovrant Spolu: 

Deti 2-5-ročné 0,34 € 0,80 €  0,13€ 1,37 € 

Predškoláci    0,17 € 

Hmotná núdza    0,17 € 

 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné najneskôr do 8.00 hod. ráno príslušného 

dňa. 

Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo 

školy a pod. Za neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

V Trebišove dňa: .........................................              ............................................................ 

       Podpis zákonných zástupcov dieťaťa 


