Školská jedáleň pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
UPO ZO RNENIE

V školskej jedálni sa stravné hradí z účtu rodiča na základe trvalého príkazu.
Trvalý príkaz:

1. - 4. ročník mesačne 24,20 €
5. - 9. ročník mesačne 26,00 €

1. Stravníci, ktorí nie sú pre nemoc alebo iný dôvod prvý deň v mesiaci v škole, musia dať vopred vedieť
telefonicky alebo osobne, kedy nastúpia do školy, a to do 8.00 hod., aby sa im počítala strava.
2. Pokiaľ sa dieťa neodhlási zo stravy, strava sa mu bude počítať.
3. Zo stravy sa treba vyhlásiť ráno do 8.00 hod.
4. Stravu do obedára si rodič môže zobrať prvý deň nemoci dieťaťa, je potrebné si doniesť kartu.
5. Za neodobratú alebo načas neodhlásenú stravu sa neposkytuje finančná ani vecná náhrada.
6. Odhlásené dni sa zúčtujú raz za školský rok, a to vždy na konci školského roku, teda po odstravovaní
mesiaca jún.
7. Trvalý príkaz na úhradu platieb za stravu je treba zadať najneskôr do 20-teho v mesiaci na nasledujúci
mesiac.
8. Každý stravník je povinný pri odbere obeda preukázať sa platnou kartou. Pri zabudnutí karty si treba prísť
do kancelárie školskej jedálne po náhradný lístok.
9. Údaje na zadanie trvalého príkazu:


peňažný ústav: VÚB – Zvolen



IBAN: SK6202000000350008937412



VS: 564



KS: 0968



Informácia pre prijímateľa/ doplňujúci údaj/ : uviesť: priezvisko, triedu, školu dieťaťa

Bližšie informácie na t. č. 045/5 360 132, 0911 794 324

10.

V mesiaci máj a jún počas školských výletov, plaveckých výcvikov a škôl v prírode, prijímacích

skúšok, lyžiarskych výcvikov sa treba vyhlásiť 3 dni vopred z dôvodu zásob potravín.
11.

Pri strate karty je treba ihneď kartu zablokovať do kancelárie ŠJ, pričom si musíte zakúpiť novú kartu

v hodnote 3,32 €.
12.

S kartou musíte zaobchádzať šetrne , lebo s poškodenou kartou si nebudete môcť prevziať obed.

13.

Cez internet a na počítači pred jedálňou je možné odhlásiť z obeda len deti 2.stupňa. Obed č.2 je možné

si objednať najneskôr do 14,00 h. deň vopred (na pondelok-v piatok do 14,00 h.)

Prihláška na stravovanie
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni:
Školská jedáleň pri Základnej škole, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: ........................................................................................................................
číslo telefónu matky/alebo otca/: .........................................................................................................................
IBAN: .................................................................................................................................................................
/číslo účtu, z ktorého bude realizovaná platba/
Denný poplatok za odobraté jedlo :

1 .stupeň
2. stupeň

platba v prepočte na 20 pracovných dní je: 1. stupeň
2. stupeň

1,21 €
1,30 €
24,20 €
26,- €

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu, je možné do 8.00 hod.
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.
Vo Zvolene:............................
….............................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

