
 Školská kuchyňa a školská jedáleň pri materskej škole ,Centrálna ulica 87/9, 900 42 Miloslavov  

 

 

Zápisný lístok na stravovanie 

 

Školský rok : 

 

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

 

Trieda:......................................................................................................................................................... 

 

Bydlisko dieťaťa:........................................................................................................................................ 

 

Meno ,priezvisko ,telefonicky kontakt matky:........................................................................................... 

  

Meno ,priezvisko ,telefonický kontakt  otca :............................................................................................. 

 

Emailová adresa na ktorú budú zasielané šeky za odstravované obedy : 

 

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

 

 

 

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

                                                                                                           Dátum , podpis zákonného zástupcu   

 

 

 

 

 

 

 



Informácie pre rodičov  

 

Výška stravnej jednotky : 

3.finančné   pásmo          :            Desiata   0,38€ 

                                                     Obed       0,90€ 

                                                     Olovrant  0,26€ 

Ku každému odobratému obedu sa pripočítava réžia v sume 0,56€. Spolu obed   2,10€ 

V prípade zmeny stravovania z plnej stravy /desiata obed olovrant /   na stravu na polo dennú /desiata 
obed / je potrebné priniesť  písomnú žiadosť  .Táto zmena môže nastať vždy k prvému dňu nového 
mesiaca . 

Dotácia na obed pre dieťa ktoré dovŕšilo vek  5 rokov /a splnilo všetky požiadavky ,ktoré mu ukladá  
zákon  / predstavuje 1,30 € na jeden deň .Dotovaný obed ,ktorý rodič nestihne odhlásiť hradí rodič 
v plnej výške . 

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je možné stravu odhlásiť 
najneskôr  v pondelok do 7,30hod. a  ostatné dni do 6,30 hod. po tomto 
uvedenom čase nie je možné dieťa odhlásiť !!! 

Uprednostňujeme odhlasovanie prostredníctvom emailu   

-mailom sj@miloslavov.sk   

-telefonicky na čísle školskej jedálne 0907711831 aj prostredníctvom SMS 

Dieťa nie je možné odhlasovať prostredníctvo Pani učiteliek.   

Na email Vám bude zaslaný potvrdzujúci email o potvrdení  odhlásenia dieťaťa . V prípade že vám 
nebude zaslaný potvrdzujúci email je potrebné kontaktovať  vedúcu školskej jedálne . 

Na sms sa neodpovedá  .     

Šeky za stravu sú posielané mailom po odstravovaní celého mesiaca .Platba je za  odobraté 
obedy  v daný mesiac . Platbu je potrebné uhradiť k 15.dňa  nasledujúci mesiac .Pri platbe je 
potrebné uviesť variabilný symbol ,meno dieťaťa a triedu ktorú navštevuje . V prípade že rodič 
stravné neuhradí v danom čase strava dieťaťu v nasledujúci mesiac nebude podaná .  

Jedálny lístok si môžete pozrieť: na stránke materskej školy www.msmiloslavov.sk  

                                                    : na nástenke v materskej škole      

                                                    :  https://www.eskoly.sk/miloslavov181 

                                                                    


