
Meno a priezvisko dieťaťa/ žiaka

Adresa trvalého pobytu dieťaťa/ žiaka

Trieda

meno a priezvisko

Matka/otec

Číslo účtu z ktorého bude 

hradená strava

telefónne číslo + emailová 

adresa

Spôsob úhrady: 1/trvalým bankovým príkazom   2/internet bankingom 

Na číslo účtu: 1635622254 / 0200 VÚB

Denný poplatok za odobraté jedlo OBED

Žiaci primárneho vzdelávania (1.– 4. ročník) potr. 1,09 €/deň; réžia  7€/mes. => 28,80 € /mes

Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania (5. – 9. ročníka) potr. 1,16 €/deň;  réžia 7 €(mes. => 30,20 €/ mes.

Vyúčtovanie stravného žiadam v mesiaci júl 2018.

V ..................................... dňa .................................  ........................................................

    podpis zákonného zástupcu

Stravu je možné platiť:
1. 1. trvalým príkazom v banke

2. príkazom cez internet banking

 číslo účtu : 1635622254 / 0200 VÚB

IBAN : SK72 0200 0000 0016 3562 2254

o    ako variabilný symbol uvádzajte školský rok (20172018)

o    do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu

V prípade nedodržania termínu na zaplatenie stravného, strava sa žiakovi NEVYDÁ!

Odhlasovanie
Odhlásenie je možné urobiť:

o osobne u zamestnankýň zariadenia školského stravovania , nie u vyučujúcich;

o telefonicky na t. č. 02/44 88 96 75

o mail:  sjtbiliska@gmail.com

z obedov sa odhladuje najneskôr do 8:00 hod. ráno;

V prípade choroby dieťaťa, resp. z iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka v škole, treba

Spätne sa strava odhlásiť nedá.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo pre obed.

Rodičia môžu poplatok za stravu uhradiť aj za viac mesiacov alebo na celý školský rok.

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne.

Pokyny pre stravníkov na školský rok 2017/2018

Stravné musí byť uhradené k 25. dňu predchádzajúceho mesiaca!

           odhlásiť dieťa zo stravy v školskej jedálni.

Základná škola, Tbiliská 4, 831 6 Bratislava

Zápisný lístok do zariadenia školského stravovania
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie do školskej jedálne Zariadenia školského stravovania pri Základnej škole 

Tbiliská 4 v Bratislave, od školského roka 2017 / 2018


