Prihláška na stravu
pre žiakov Obchodnej akadémie Prievidza
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
Cena jedného obeda pre žiaka Obchodnej akadémie Prievidza je 1,80 €.
Paušálne hradí 40 eur mesačne.
Prihlásiť a odhlásiť stravu je možné:
 elektronicky deň vopred do 13.00 hod
 telefonicky na telefónne číslo 0904 508 757
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 SOŠ O a S, Nábr.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 ...........................

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

Tu odstrihnúť _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
Pokyny pre stravníka
Žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať stravu, ale si zabezpečuje využiť túto možnosť.
Pri realizácii platby, prosím používajte IBAN: SK 63 8180 0000 0070 0050 9220, do poznámky meno žiaka,
triedu a skratku OA, ako variabilný symbol 8421 . Variabilný symbol je povinný údaj, aby bola platba
správne priradená žiakovi.
Cena jedného obeda je 1,80 € , doporučená mesačná platba je vo výške 40 €.
Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci bankovým prevodom (prípadne trvalým
príkazom). Prvá platba v auguste 2019 na september 2019, posledná platba v máji 2020 na jún 2020.
Preplatky za neodobratú stravu sa kumulujú na Vašom konte a vracajú sa vždy raz za rok,
na konci školského roka.
Skutočný stav na svojom účte si stravník môže skontrolovať cez terminál, alebo na internete - edupage
svojej školy.
Prihlásiť a odhlásiť stravu je možné na stránke edupage svojej školy
 elektronicky deň vopred do 13.00 hod
 telefonicky na telefónne číslo 0904 508 757
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Výdaj jedla do obedárov sa
realizuje len vo výnimočných prípadoch, akým je náhle ochorenie, z hygienických dôvodov je zakázané
prinášať obedáre!!!!

Z organizačných dôvodov sa mení pôvodný oznam:
Prvý mesiac bude stravník automaticky prihlásený, na ďalšie mesiace sa už musí prihlasovať sám !!!!!!

Na obedy sa musí každý prihlasovať sám !!! Stravník nebude automaticky prihlásený !!!

