Školská jedáleň pri Gymnáziu Golianova 68, Nitra

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni:
na školský rok.................../..................... odo dňa:.........................................................
Meno a priezvisko žiaka: ...............................................................................................
Bydlisko žiaka: ..............................................................................................................
Meno a priezvisko matky: ............................................................... t. č. .......................
Meno a priezvisko otca: .................................................................. t. č. .......................
Trieda :...........................................................................................................................
Spôsob úhrady:

*/poštovou poukážkou

*/trvalým príkazom

*/inak ............................................................................................
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred: do 25-teho dňa v mesiaci
Pri platbe trvalým príkazom uveďte číslo účtu: ..............................................................
( v prípade trvalého príkazu prvá platba musí byť uhradená v auguste do 25.8., posledná do
25.05.nasledujúceho roka, č. účtu ŠJ: IBAN SK82 8180 0000 0070 0031 1871 )

Poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín a režijné náklady:
Príma až kvarta: potraviny 1,09 € + réžia 0,11 € = 1,20 / obed
( trvalým príkazom 24,00 € mesačne)
Kvinta až oktáva, 4- a 5- ročné gymnázium: potraviny 1,19 € + réžia 0,11 € = 1,30 /
( trvalým príkazom 26,00 € mesačne )

obed

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 13.00 hod., v pracovný deň
vopred.
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe,
odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani
vecná náhrada neposkytuje.
Ako dotknutá osoba podľa Zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely prihlásenia žiaka do
stravovacieho systému Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Osobné údaje budú po spracovaní archivované
po dobu zákonom stanovených lehôt a následne zaradené na likvidáciu.

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


V ..........................................



dňa :..........................

nehodiace sa prečiarknite
( prípadné zmeny a podrobnejšie informácie budú oznámené na začiatku školského roka )

PRIHLÁŠKA NA OBJEDNÁVANIE
STRAVY INTERNETOM
Je potrebné rovnako vyplniť a odovzdať obidve časti prihlášky.
Prihláška pre stravníka Vám bude vrátená po zaevidovaní údajov.

1. Prihláška na objednávanie internetom - pre vedúcu ŠJ

Priezvisko, meno, trieda: ...............................................................................................
Užívateľské meno: ( nevypĺňať, automaticky vygenerovné )
Heslo ( malými písmenami bez diakritiky ) : ............................................................................
Email rodiča: ..................................................................................................................
Podpis zákonného zástupcu: .........................................................................................
2. Prihláška na objednávanie internetom - pre stravníka
Internetová adresa: www.strava.cz
Číslo jedálne: 9438
Užívateľské meno: ( nevypĺňať, automaticky vygenerovné )
Heslo ( malými písmenami bez diakritiky ) : ............................................................................
Email rodiča: ..................................................................................................................
Aktualizácia údajov na ďalší pracovný deň (prihlásenie a odhlásenie zo stravy)
na internete sa vykonáva pravidelne denne v pracovný deň o 13:00 hod.

