
Vážení rodičia, 
                     ak máte záujem o stravovanie Vášho syna/dcéry/ v školskej jedálni, odporúčame Vám 
najskôr odovzdať zápisný lístok a zakúpiť si čipovú kartu v hodnote 1,33 € u vedúcej ŠJ. Potom si  vo 
svojej pobočke banky zadajte trvalý príkaz k úhrade na účet školskej jedálne SOŠ, na ktorý je 
potrebné zasielať finančné prostriedky mesiac vopred. Pokiaľ Vaše dieťa nemá dostatočný finančný 
kredit nemôže si prihlásiť stravu. Pri bezlepkovej diéte je potrebné doložiť potvrdenie od lekára. 

Číslo účtu ŠJ SOŠ: SK42 8180 0000 0070 0055 9359, variabilný symbol - rodné číslo žiaka, 

konštantný symbol 0308. 

V prípade nesprávneho variabilného symbolu  Vaša platba  nebude  akceptovaná!  
 
Mesačná cena stravného pre žiaka 15 – 19 roční: 32,00 € / 20 dní x1,60 € za 1 obed / Bezlepk. diéta     

Mesačná cena stravného pre žiaka 11 – 15 roční: 29,60 € /20 dní x 1,48 € za 1 obed /  Bezlepk. diéta 

                                   
           Strava môže byť zaplatená aj cez internetbanking. Platba v hotovosti nie je možná! Platbu 

za stravu je potrebné uhradiť do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca /napr. za mesiac september do 

20. augusta /. 

               Strava sa môže objednávať prostredníctvom identifikačnej karty. V prípade straty alebo 
poškodenia identifikačnej karty si musí žiak zakúpiť novú kartu.  

Ak je žiak chorý má nárok podľa školského zákona na obed iba v prvý deň choroby. 
Strava sa môže objednávať aj odhlasovať do 10,00 hod. deň vopred aj cez internet /po 

nahlásení prihlasovacieho mena a hesla v kancelárii vedúcej ŠJ/ na stránke:www.strava.cz , číslo 
zariadenia 9258. 

Vyúčtovanie odobratej stravy sa vykoná na konci školského roka, preplatok bude vrátený na 
účet, ktorý ste nám uviedli v zápisnom lístku.   
              Zmenu  banky alebo čísla účtu nahláste v kancelárii vedúcej ŠJ. Jedálny lístok a oznamy 

ŠJ nájdete na stránke: https://sospe.edupage.org/ 

Ing.Hartmannová Katarína  

                                                                                                                                  riaditeľka školy

     

-------------------------------------------------------------- tu odstrihnúť----------------------------------------------- 

Stredná odborná škola Jána Antonín Baťu, Námestie SNP č.5, 958 01 Partizánske 

ZÁPISNÝ LÍSTOK - GYMNÁZIUM ŽIACI Bezlepková diéta 

Meno a priezvisko žiaka ..................................................................Rodné  číslo..................................... 

 Trieda:................................Číslo telefónu rodiča..................................................................................... 

E-mailová adresa rodiča   ......................................................................................................................... 

Meno majiteľa účtu: .................................................................................................................................. 

Názov banky: ......................................................................................................................................... 

Číslo účtu v tvare IBAN:............................................................................................................................ 
Údaje na prihlasovanie obedov cez internet: / bez diakritiky, malé písmená / 

Meno užívateľa:                                       Heslo: 

/môže byť: meno, priezvisko, čísla, atď./ 

     Ako zákonný zástupca súhlasím so spracovávaním osobných údajov svojich a môjho dieťaťa 
v rámci informačného systému stravovanie a to pre účel poskytnutia stravovania počas návštevy školy  
a po jeho ukončení počas nutnej doby na archiváciu, ktorá predstavuje 5 rokov. Po ukončení 
archivačnej lehoty budú mnou poskytnuté údaje náležite zlikvidované. 
 
V .............................................  dňa .........................   Podpis rodiča:   


