
        PRIHLÁŠKA  NA  STRAVOVANIE

 diétne stravovanie pre deti a žiakov s bezlepkovou  a bezmlie čnou diétou  

Záväzne prihlasujem svoje dieťa / žiaka na stravovanie v školskej jedálni :
Súkromná školská jedáleň Matice slovenskej 16, Prievidza, v školskom roku 2017/ 2018 

Meno a priezvisko dieťaťa / žiaka : …................................................................................................................….

Trieda :   ….............................       Dátum narodenia / vek žiaka: ..........................................................................

Bydlisko dieťaťa / žiaka:...........................................................................................................................................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: …........................................................................................................….

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

Číslo Vášho účtu, z ktorého budú realizované platby/kód banky..............................................................................

Spôsob úhrady: Bankový prevod na č. ú. VUB: SK75 0200 0000 0023 3850 8353, BIC: SUBASKBX

Denný poplatok za odobraté jedlo:

žiaci od 11 do 15 rokov: 2,46 Eur
žiaci nad 15 rokov: 2,58 Eur.

Odhlásiť alebo  prihlásiť na stravu je možné do 14.00 hod. deň vopred.
Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.  
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Týmto poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov- v zmysle Zákona č. 122/2013 Zz.o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov uvedených v tejto 
prihláške na stravovanie po dobu trvania môjho zmluvného vzťahu o stravovaní.

                                                                                                     
V Prievidzi dňa................................................        podpis zákonného zástupcu dieťaťa ….....................................................

Tu odstrihnúť.................….........................................................................................................................................................
Informácie pre stravníka – uschovajte!
Túto prihlášku je potrebné vyplniť na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR z roku 2007, žiak sa prihláškou 
nezaväzuje automaticky odoberať obedy, ale si zabezpečuje využiť túto možnosť.
Pri realizácii Vašej platby prosím používajte naše číslo účtu vo VÚB Prievidza: SK75 0200 0000 0023 3850 8353,   
BIC: SUBASKBX  a ako VS číslo čipovej karty  Vášho dieťaťa /bez čísla v zátvorke/. Variabilný symbol je povinný údaj,
aby bola  platba správne priradená.

Denný poplatok za odobraté jedlo:

žiaci od 11 do 15 rokov: 2,46 Eur
mesačná doporučená platba: 51,66 Eur (21 dní x 2,46)

žiaci nad 15 rokov: 2,58 Eur
mesačná doporučená platba: 54,18 Eur (21 dní x 2,58)

Čipovú kartu si pri odovzdaní vyplnenej prihlášky zakúpite v kancelárii vedúcej ŠJ za poplatok 3,50 Eur.
Platba za stravné sa uhrádza od 15. do 25. dňa v mesiaci trvalým príkazom, prípadne bankovým prevodom, zálohovo mesiac
vopred, prvá platba do 25. augusta 2017 na september 2017, posledná v máji 2018 na jún 2018. Preplatky sa kumulujú na 
účte čipovej karty a  vracajú sa vždy raz za rok k 30.06., t.j. na konci školského roku.
Pri strate, prípadnom poškodení čipovej karty, je žiak povinný si zakúpiť novú čipovú kartu, zákonný zástupca v tomto 
prípade zmení VS pri platbe.
Pre objednávanie stravy, odhlášky a prihlášky  je možné využiť internetovú službu na web stránke: www.strava.cz, 
číslo zariadenia je 9237. Mobilnú aplikáciu Strava.cz  je možné si stiahnuť do telefónu.
Prihlasovacie meno je: priezvisko medzera  meno stravníka, /s diakritikou všetky malé písmená/,
heslo je: číslo Vašej  čipovej  karty /VS/ bez čísla v zátvorke.
Prihlášku alebo  odhlášku zo stravy  môžete realizovať deň vopred do 14.00 hod. osobne na boxe v ŠJ, cez  internet pomocou
služby na www.strava.cz  alebo telefonicky 046/542 37 59.   

K prihláške sa prikladá originál potvrdenia od odborného lekára!

Tím SŠJ praje dobrú chuť ☺    

trikostrav@trikostrav.sk


