
Jedáleň

  

Aktuálny jedálny lístok

  

  

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že  číslo účtu ŠJ na úhradu stravy je : SK95 6500 0000
0000 2005 7856. Do  správy pre prijímateľa je nutné uviesť MENO STRAVNÍKA. Odhlasovať 
(prihlasovať) zo stravy môžete okrem telefónneho čísla 0908 997 316 taktiež mailom: skolska
jedalengajary@gmail.com
do 14,00 hod. na DEŇ VOPRED.

  

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20.dňa v mesiaci formou: trvalý príkaz v
banke, internetbanking, vklad na účet.

  

Poplatky za obed platné od 1. januára 2023:

  

žiaci I. stupeň- 6-11 ročný 1,30 €

  

žiaci II. stupeň 11-15 ročný 1,50 €+ žiaci štvrtého ročníka narodení 9.-12.mesiac a žiaci s
odloženou dochádzkou

  

iné fyzické osoby 3,55 €.

  

Prihlásiť alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14,00
hod. na ďalší deň.
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Jedáleň

  

Možnosti odhlasovania zo stravy je potrebné: osobne, mailom
(skolskajedalengajary@gmail.com)

  

alebo telefonicky na 0908 997 316 v čase 8,00-14,00 hod.

  

Na pondelok je možné odhlásiť mailom alebo SMS 0908 997 316 (nie telefonicky) do 6,50 hod.
ráno, po tomto čase nie je možné odhlásiť na pondelok.

  

  

Stravu je nutné zaplatiť do 20-teho dňa v mesiaci na mesiac vopred.

  

Prihlasovanie (odhlasovanie) zo stravy je nutné urobiť deň vopred buď osobne u vedúcej ŠJ
(nie pri výdajnom okienku u kuchárok), alebo telefonicky od 8:00 do 14.00 na 
novom tel. č
.
0908 997 316 
alebo mailom:
skolskajedalengajary@gmail.com
.
Zákonný zástupca žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe a inej neprítomnosti v škole.

  

V prvý deň neprítomnosti v škole je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase
11:30 – 12:30 hod., stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri
jednotlivých kategóriách stravníkov.

  

Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka zo
stravovania odhlásiť. Za
neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
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Jedáleň

  

Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníka v
čase ich pobytu v škole
alebo školskom zariadení (zák. 245/2008 § 140 ods. 1).

  

Vaše námety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie našej práce radi od Vás uvítame
osobne alebo telefonicky na novom tel. č.: 0908997316, alebo mailom skolskajedalengaj
ary@gmail.com

  

Zápisný lístok ŠJ

  

Aktuálny jedálny lístok

  

 3 / 3

images/Zápisný lístok ŠJ.pdf
http://jedalen.ikelp.sk/Pages/EatMenu.aspx?Ident=nYhBXP2anX

