PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE
pre žiakov Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza
na školský rok 2022/2023
Meno a priezvisko žiaka: ................................................................................................ Trieda: .............................
Bydlisko žiaka: ...........................................................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................................................
Telefónne číslo zákonného zástupcu/resp. plnoletého žiaka: .................................................................................
IBAN (z ktorého budú realizované platby): ...............................................................................................................
Spôsob úhrady: bankový prevod na IBAN SK63 8180 0000 0070 0050 9220, VS 8421, KS 0308
Cena jedného obeda pre žiaka je 2,41 €; paušálne sa hradí 53,- € mesačne.
Po úhrade stravného je stravník automaticky prihlásený na jedlo č. 1 od 6.9.2022. Zmeniť výber jedla alebo
sa odhlásiť je možné deň vopred do 12:30 h elektronicky cez EduPage alebo svojim čipom v školskej jedálni.
Výdaj jedla do obedára sa realizuje len po dohode vo výnimočnom prípade, akým je náhle ochorenie.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
svojím podpisom vyjadrujem súhlas Školskej jedálni pri SOŠOaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v prihláške po dobu trvania štúdia. Po uplynutí tejto
doby žiadam o skartovanie materiálov v zákonom stanovenej lehote archivácie.
V Prievidzi, dňa .................................
Tu odstrihnúť

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

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
POKYNY PRE STRAVNÍKA

Žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať stravu, ale zabezpečuje si využiť túto možnosť.
Cena jedného obeda je 2,41 €, doporučená mesačná platba je vo výške 53,- €.
Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci bankovým prevodom (prípadne trvalým
príkazom). Prvá platba v auguste 2022 na september 2022, posledná platba v máji 2023 na jún 2023.
Preplatky za odhlásenú stravu sa kumulujú na Vašom konte a vracajú sa vždy raz za rok – na konci šk. roka.
PLATBA IBAN:
SK63 8180 0000 0070 0050 9220
Info. pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda, OA (dôležité napísať!)
Variabilný symbol: 8421
Konštantný symbol: 0308
Po úhrade stravného je stravník automaticky prihlásený na jedlo č. 1 od 6.9.2022.
Zmeniť výber jedla alebo sa odhlásiť je možné deň vopred do 12:30 h
elektronicky cez EduPage alebo svojim čipom v školskej jedálni!
Výdaj jedla do obedára sa realizuje len po dohode vo výnimočnom prípade, akým je náhle ochorenie.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Vedúca školskej jedálne Mgr. Uhliarová, t.č. 0904 508 757

