Školský internát – ŠJ pri SPŠ, Komenského 5, 085 42 B A R D E J O V

ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVOVANIE
v školskom roku 201../201..

Strav.číslo:........
/určí ved.ŠJ/

Meno a priezvisko stravníka:...................................................................................Škola:...............
Bydlisko stravníka:...................................................................................................Trieda:.............
Rodič – zák. zástupca:.....................................................................tel. kontakt:..............................
Záväzne sa prihlasujem /prihlasujem svoje dieťa/ na stravovanie v školskej jedálni.

V Bardejove dňa: .......................

............................................................
Podpis stravníka /zákonného zástupcu/

................................................................................................................................................................
Spôsob úhrady:
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred k l. dňu nasledujúceho mesiaca, najneskôr do
10. dňa v danom mesiaci a to: v hotovosti len v určené dní, bezhotovostne - trvalým príkazom
24.-- € mesačne, jednorazovo /čiastka - 1,20 x stravné dní/, elektronicky:
na účet: 8826715180/5600, VS: stravné číslo – určuje ved. ŠJ, KS:0308, alebo paušálne na viac
mesiacov vopred.
Denný poplatok za odobraté jedlo: Celodenná strava: 2,72
Obed:
1,20 ţiak strednej školy
Obed:
1,10 ţiak ZŠ - II. stupeň
Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je moţné deň vopred do 11. hod.
Ţiak zo stravovania sa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Viac informácii o elektronickom spôsobe stravovania v našom zariadení nájdete na nástenke
v školskej jedálni a na www.spsbj.edu.sk.
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Všeobecné pokyny - informácie pre stravníkov k odberu stravy:
V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez
identifikačné karty, ISIC karty a čipy. Prostredníctvom webového rozhrania si žiak môže
objednávať, odhlasovať a vyberať z dvoch pripravovaných jedál a rodič má možnosť sledovať jeho
objednané a odobraté obedy ako aj finančné konto cez internet na www.spsbj.edu.sk, ďalej
stravovanie.
Povinnosťou nového stravníka je: zapísať sa u vedúcej ŠJ, zakúpiť identifikačnú kartu 2,50 €,
zaplatiť za stravu na určené obdobie, vyplniť zápisný lístok a odovzdať do 5-tich dní.
Povinnosťou minuloročného stravníka je: zapísať sa u vedúcej ŠJ, zaplatiť za stravu, vyplniť
zápisný lístok a odovzdať ho do 5-tich dní. Identifikačnú kartu používa z minulého roku /pokiaľ
nebola zablokovaná., zablokovanú kartu si musí odblokovať u vedúcej ŠJ.
Objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravy: zakúpením stravovacej karty pre elektronický
výdaj je stravník automaticky prihlásený na stravu na dobu neurčitú, to znamená, že obedy má
automaticky objednané aj v nasledujúcom mesiaci. Povinnosťou stravníka v prípade
neprítomnosti v škole je odhlásiť sa: 1. sám cez stravovaciu kartu v boxe umiestnenom
v jedálni,
2. prostredníctvom internetu -prístup k tejto sluţbe si
vyzdvihnite u ved. ŠJ – www.spsbj.edu.sk, ďalej stravovanie
3. telefonicky u ved. ŠJ tel. č. 4722558 kl.14
Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je moţné deň vopred do 11.00 hod., napr. PO do
11.00 hod. na UT atď. Upozorňujem všetkých stravníkov, ţe po tomto termíne elektronický
systém neumoţní ţiadnu zmenu. V prípade, ţe sa ţiak rozhodne stravovanie prerušiť na dlhšiu
dobu alebo ukončiť musí si u ved. ŠJ zablokovať stravovaciu kartu.
Ubytovaní ţiaci sa odhlasujú so súhlasom vedúceho výchovy zápisom do určeného zošita.
Neodhlásená alebo neodobratá strava ostáva k úhrade, spätné odhlásenie stravy nie je moţné.
Úhrada za stravu: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred k 1.dňu nasledujúceho mesiaca
1. v hotovosti u ved.ŠJ len v určené dni - najneskôr do 10.dňa v mesiaci,
2. bezhotovostne prevodným alebo trvalým príkazom
3. cez internet banking na číslo účtu:

8826715180/5600, VS: stravné číslo, KS: 0308
- odber stravy je moţný len na základe identifikačnej karty alebo čipu, pri strate alebo
znehodnotení stravník si musí kúpiť novú./ý/
- zabudnutie stravovacej karty sa akceptuje 1 aţ 2x v mesiaci. V prípade opätovného
zabudnutia bude stravníkovi vydaná strava aţ po 14.30 hod.
- strata karty – túto skutočnosť treba okamţite nahlásiť v kancelárii ved. ŠJ, kde bude karta
následne zablokovaná pre prípad neoprávneného pouţitia, pre pokračovanie v stravovaní je
potrebné zakúpiť novú kartu.
- stravu je nutné uhradiť k 1.dňu nasledujúceho mesiaca, najneskôr do 10. dňa v danom
mesiaci, po tomto termíne bude odber stravy zablokovaný
- pri nástupe do školského internátu kaţdý ubytovaný ţiak je povinne zaevidovaný na
celodennú stravu
- v prípade nejasností obráťte sa na vedúcu ŠJ p. Hovancovú /č. t. 4722558 kl. 14/.

