ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA
Školská jedáleň Cífer
Záväzne prihlasujem svoje
stravovania (ďalej len ŠJ)

dieťa/žiaka

na

stravovanie v zariadení

školského

Školská jedáleň, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Meno a priezvisko stravníka/žiaka:...........................................................................................
Trieda:.........................................................................................................................................
Bydlisko........................:.............................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):......................................................................
Číslo telefónu:.............................................................................................................................
E-mail:........................................................................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):..........................................................................
Číslo telefónu:.............................................................................................................................
E.mail:.........................................................................................................................................
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý
bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa
po ukončení školského roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa:
...................................................................................................................................................
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ vrátane informačného systému–
ŠJ so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom,
a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno
a priezvisko, triedu stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický kontakt,
email a číslo účtu zákonného zástupcu žiaka. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem
kedykoľvek odvolať.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené
podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania.

VCíferi dňa..............................
_______________________________
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Kontaktné údaje:
Školská jedáleň, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 CÍFER
Tel:č.: +421 903 947 570
IBAN SK88 5600 0000 0050 9833 8001 – číslo bankového účtu pre zasielanie stravného
www.skolskajedalencifer.sk
odhlasovanie www.strava.cz

aplikácia pre Android Strava.cz

Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:
Stravník hradí obed vo výške 1,45 eura
/Platba na mesiac 30,- eur/
V mesiaci AUGUST treba uhradiť 35,- eur – 5,- eur je depozit za čip.
Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň - obed:
Stravník hradí obed vo výške 1,53 eura /Platba na mesiac 32,- eur/
V mesiaci AUGUST treba uhradiť 37,- eur – 5,- eur je depozit za čip.
Stravné treba uhradiť do 25. mesiac vopred.

/Za mesiac September v Auguste/

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr
do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie
(napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu
ráno v daný stravovací deň. Výnimkou je pondelok alebo deň po pracovnom
voľne/sviatku, kedy treba stravníka odhlásiť do 7:00 hod.
Na základe prísnych hygienických opatrení /COVID/ nebude možné v prvý deň ochorenia
dieťaťa neodhlásenú stravu odobrať do obedára. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na
výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.
Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ. Cena
čipu je 6,20 €. Za prvý čip stravník uhrádza €5,- do depozitu – bude vrátený po skončení
školskej dochádzky /a doručení funkčného čipu do ŠJ/.
Možnosti odhlasovania zo stravovania:
on-line v aplikácii stravné.cz (každý stravník má vytvorené vlastné konto a
vygenerované prihlasovacie údaje
vo výnimočných prípadoch telefonicky na tel. č.: +421 903 947 570
-

