Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

ZÁPISNÝ LÍSTOK – ŽIACI Gymnázium Partizánske

Meno a priezvisko žiaka ............................................................................................... Trieda .....................
Bydlisko žiaka .............................................................................................. Rodné číslo ..............................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu ......................................................................................................
e-mailová adresa ......................................................................................... č. telefónu ................................
Číslo účtu v tvare IBAN ...................................................................................................................................
Meno majiteľa účtu .......................................................................................................................................
Údaje pre prihlasovanie obedov cez internet :
Meno užívateľa :
Heslo :
Ako zákonný zástupca súhlasím so spracovaním 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 zákonného zástupcu žiaka
resp. /plnoletého stravníka/
-------------------------------------------------------tu odstrihnúť------------------------------------------------------------------

POKYNY pre stravníkov :
1. Platby za stravu sa vykonávajú bankovým prevodom vopred do 20.dňa v mesiaci na účet ŠJ.
Číslo účtu ŠJ SOŠ : SK42 8180 0000 0070 0055 9359 , variabilný symbol – rodné číslo žiaka
Platba za stravu: žiaci 11- 15 roční - 1,30 € za obed, za 20 pracovných dní uhradíte sumu 26,00 €
žiaci 15- 19 roční - 1,41 € za obed, za 20 pracovných dní uhradíte sumu 28,20 €.

Pri platbe je dôležité správne uviesť variabilný symbol. Na základe neho sú priraďované platby.
Upozornenie : prevod peňazí z ľubovoľnej banky na účet ŠJ trvá minimálne dva dni,
preto je potrebné prevody urobiť včas.
Obed sa bude dať prihlásiť až po pripísaní úhrady na účet školského stravovania.
2. Prihlasovanie stravy, ako aj odhlasovanie, je deň vopred do 10,00 hod. cez internet na stránke :
www.strava.cz , číslo zariadenia 9258 /meno užívateľa, heslo/,prípadne na tel. 038/7479138.
Dochádzkový čip (ISIC karta) je potrebné zaevidovať v ŠJ, nakoľko slúži aj pri výdaji stravy.
3. Ak je žiak chorý, má nárok podľa školského zákona na obed iba v prvý deň choroby.
Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Vyúčtovanie odobratej stravy sa vykoná vždy na konci školského roku, preplatok bude vrátený na
účet, ktorý ste nám uviedli v zápisnom lístku.
Zmenu banky, alebo čísla účtu treba vždy nahlásiť vedúcej ŠJ.
Jedálny lístok a oznamy ŠJ nájdete tiež na stránke: http://www.gympe.sk/stravovanie

