Zápisný lístok na stravovanie – študent na školský rok 2019/2020
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni Gymnázia Jána Hollého
v Trnave
Meno a priezvisko žiaka: ........................................................................Trieda: .......................
Bydlisko žiaka...............................................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu)......................................
Číslo telefónu:............................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu)...........................................
Číslo telefónu.............................................................................
Svojim podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov svojich a svojho dieťaťa, ktorého
som zákonným zástupcom, v informačnom systéme stravovania, pre účel poskytnutia stravovania
v školskom roku 2019/2020 v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska, meno
a priezvisko zák.zástupcu žiaka, telefónne číslo zák.zástupcu, číslo účtu. Som si vedomý, že tento
súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie
režimu a podmienky stravovania.
V...........................dňa: ..........................

..............................................
podpis zákonného zástupcu

Spôsob úhrady stravného:
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20.dňa v mesiaci formou:
trvalý príkaz internetbanking šekové poukážky ( vydávame v rámci šetrenia lesov iba na
požiadanie v kancelárii hospodárky školy ) ( nehodiace sa preškrtnite).
Odporúčaná výška mesačnej platby: 30 eur/mes. 11 až 15 roč.
33 eur/mes. 15 až 19 roč.
Číslo účtu, z ktorého sa realizuje platba za stravu: SK6381800000007000495543
Odporúčaný dátum nastavenia trvalého príkazu platby za stravu je 20 dňa predchádzajúceho
mesiaca.
Do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu
Stravu si objednáva rodič alebo dieťa po prihlásení sa na www.strava.cz
Ak nebude na konte stravníka dostatočný kredit systém neumožní prihlásenie sa na stravu.
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín + réžia :
Obed:
11 -15 rokov
1,30 eur + 0,20 eur (spolu 1,50 € )
15 -19 rokov
1.41 eur + 0,20 eur (spolu 1,61 € )
Odhlasovanie a prihlasovanie stravy:
 deň vopred do 14.00 hod a v pondelok do 07.00 hod
 www.strava.cz
 osobne v kancelárii hospodárky školy
 telefonicky 033/55 71 415 033/55 71 435
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase
od 11:25 – 14:00 hod.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

