
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE v školskom  roku 2015/2016 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni : 

Meno stravníka ................................................škola................................ trieda.................... 

Meno zákonného zástupcu .................................................................................................... 

Číslo  telefónu  zákonného zástupcu ...................................................................................... 

číslo účtu z ktorého bude hradená strava ............................................................................ 

Na prihlásenie stravníka je  potrebné priniesť doklad o zaplatení stravného 
v auguste  na september a vyplnenú prihlášku a 0,30 € na preukaz stravníka 
 

Číslo účtu  :    SK82 0200 0000 0033 6015 6459 
Platobný prikaz musí obsahovať        :  
1. MENO ŽIAKA                Janko Mrkvička 
2. TRIEDA/ŠKOLA            1tr/ 2zš 
3. VARIABILNÝ SYMBOL 908456789(svoje číslo telefónu  uvedené                     
                                            v prihláške,bez prvej nule )                                                                  

  Vzor  :           Janko Mrkvička , 1tr/2zš       VS -  908123456     svoje číslo telefónu  

                                                                    bez začiatočnej nuly     
- Stravníci v hmotnej núdzi platia stravu od 21. dňa -  do 28. dňa v mesiaci 
- zmenu čísla účtu nahlásiť vo vlastnom záujme aby bolo kam vrátiť preplatok 
- preplatky na stravnom budú vyúčtované v júli , po ukončení stravovania 
- hradiť stravu len z udaného čísla účtu v prihláške.  Zmenu čísla účtu treba nahlásiť.  
                                 

Denný poplatok za odobraté  1 jedlo  na nákup potravín + režijné náklady (0,10) sú :  

                                mesačne 
   Obed:  1,11  €      22,20      I.  stupeň                        I. stupeň     Hmotná núdza     0,11 €    

                1,19  €     23,80      II.   stupeň                      II stupeň     Hmotná núdza     0,19  € 

                1,29  €     25,80      SOŠ  - stravníci SOŠ  - nalepiť fotografiu na preukaz  strav.                        

Hmotná núdza sa vyberá v kancelárii školskej jedálne v hotovosti . Doba predaja a čas bude 
viditeľne vystavený každý mesiac  . Mimo stanovené hodiny sa peniaze nevyberajú. Jedáleň 
telefonicky nebude upozorňovať , že dieťa nemá stravu uhradenú. Keď  nebude mať stravu 
do odvodu peňazí  zaplatenú , bude si musieť uhradiť stravu v banke na svoje náklady. 

ODHLASOVANIE   NA TELEFÓNNOM ČÍSLE  : 034 668 2644 

od       7°°  -–   7.30           po  obede          od  13.30   ––   13.30 

Naplánované akcie ,výlety  ,lekárske  vyšetrenia, je  treba odhlásiť 2 pracovné dni vopred. 
Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné deň  vopred   od 13°°hod do 13.50 
hod. Keď dieťa ochorie, je ho treba nahlásiť  do 7.30 hod. s tým ,že v ten deň má 
stravník nárok si obed zobrať do obedára - nie viac, ako v ten daný deň .Vyplnenú 
prihlášku treba odovzdať v kancelárii školskej jedálne a na základe doručenia 
prihlášky bude vydaný PREUKAZ . 
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
PRI ODHLÁSENÍ NA DLHŠIU DOBU TREBA PREUKAZ ODLOŽIŤ DO KANCELÁRIE ŠJ 

 

Dátum a podpis –––––––––––––––––––––-                     –––––––––––––––––––––––
zákonného  zástupcu dieťaťa                                             vedúca školskej jedálne    


