
Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany  
 

Rozhodnutie o prijatí žiakov do školského zariadenia 
(školská jedáleň ako súčasť školy) 

 

Číslo:  ZŠTRIB/S2022/00849-1                                                                Topoľčany 05.09. 2022 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Riaditeľka Základnej školy Tribečská 1653/22, Topoľčany,  ktorej súčasťou je školská 

jedáleň, príslušná podľa ustanovenia § 5 ods. 6  písm. a) zákona NR SR   č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 139 a § 140 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.   o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou 

MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, na základe predložených zápisných lístkov 

stravníkov a po zhodnotení podkladov 
 

p r i j í m a  
 

žiakov Základnej školy Tribečská 1653/22, Topoľčany 

 (ktorí sú uvedení v prílohe tohto rozhodnutia)*  
 

na stravovanie 
 

do Školskej jedálne, Tribečská1653/22, Topoľčany  
ako súčasti Základnej školy Tribečská 1653/22, Topoľčany 

 

  pre školský rok 2022/2023 
 

od: 6. septembra 2022 
Odôvodnenie: 

 Zákonní zástupcovia tých žiakov Základnej školy Tribečská 1653/22, Topoľčany, ktorí sú 

uvedení v prílohe tohto rozhodnutia, požiadali riaditeľku Základnej školy Tribečská 1653/22, 

Topoľčany o prijatie žiakov na stravovanie do Školskej jedálne, Tribečská 1653/22, Topoľčany ako 

súčasti Základnej školy Tribečská 1653/22, Topoľčany predložením zápisného lístka stravníka v 

súlade s prevádzkovým poriadkom školskej jedálne a v súlade so školským poriadkom školy. 

Vzhľadom k tomu, že uvedená školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov 

základnej školy a vzhľadom k tomu,   že podmienky prevádzky uvedeného školského zariadenia 

vyhovujú požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov, rozhodla riaditeľka Základnej školy 

Tribečská 1653/22, Topoľčany tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

Poučenie:  
Na toto rozhodnutie sa nevzťahuje zákon o správnom konaní. Toto rozhodnutie je konečné, 

nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 244 a 245 zákona  

č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.  

 

   
*Príloha: 

Zoznam žiakov Základnej školy Tribečská 1653/22, Topoľčany prijatých do Školskej jedálne, Tribečská 1653/22, Topoľčany ako 

súčasti Základnej školy Tribečská 1653/22, Topoľčany. 
             

       Mgr. Anna Krajčíková      

               riaditeľka školy          
 

Rozhodnutie: 

1. je sprístupnené na web stránke školy  

2. v jednom vyhotovení určené pre spis - Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany  

3. v jednom vyhotovení pre ŠJ, ako súčasť Základnej školy Tribečská 1653/22, Topoľčany 


