VŠJ pri Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE – ŽIACI
Meno a priezvisko: .............................................................................................trieda: .............
Bydlisko žiaka: .............................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ....................................................................................
č.tel. ..................................................................e-mailová adresa: .............................................
ZÁVÄZNE prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie vo výdajnej školskej jedálni
Odovzdaním zápisného lístka je stravník od uvedeného dátumu automaticky prihlásený na
stravu na dobu neurčitú, to znamená, že obedy má automaticky objednané až do odhlásenia.
Denný poplatok za odobraté jedlo pre žiaka školy 1,53 EUR
Stravovanie je možné len prostredníctvom ISIC karty.
Stravovanie: 1. možnosť: pondelok až piatok, celý týždeň
2. možnosť – výber: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok
(nehodiace prečiarknite)

3. možnosť – párny, nepárny týždeň (nehodiace prečiarknite)
Spôsob úhrady:
 trvalým príkazom v banke na č. ú. SK81 8180 0000 0070 0049 5607, uviesť variabilný
symbol (VS) žiaka a v poznámke uvádzať meno žiaka, triedu žiaka
 bankovým prevodom na č. ú. SK81 8180 0000 0070 0049 5607
 platba v hotovosti a poštovou poukážkou sa nevykonáva!
Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční v mesiaci jún.
Číslo účtu na vrátenie preplatku:.......................................................................................
Ako zákonný zástupca týmto dávam súhlas so spracovaním osobných údajov svojich a svojho dieťaťa v rámci
informačného systému stravovania pre účel poskytnutia stravovania v tomto školskom roku a počas nutnej doby na
archiváciu. Po uplynutí archivačnej lehoty budú mnou poskytnuté osobné údaje náležite zlikvidované.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som si prečítal(a) pokyny pre stravníkov a že sa budem
nimi riadiť.
Dátum 02.09.2019

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

--------------------------------------------------tu odstrihnúť--------------------------------------------------Výdajná školská jedáleň SOŠA, Coburgova 7859/39, Trnava
POKYNY PRE STRAVNÍKOV
Odhlásiť alebo prihlásiť sa na obed je možné najneskôr predchádzajúci pracovný deň
vopred do 12:00 hod. Po 12:00 hodine už nie je možné odhlásiť sa na nasledovný deň!!!
Za odhlasovanie a prihlasovanie obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca
dieťaťa. Všetky odhlášky a prihlášky na stravu počas školského roka si rodičia (žiaci)
vykonávajú samostatne cez webovú stránku školy na základe pridelených prihlasovacích
údajov www.sosatt.edupage.org – tu je možnosť odhlásiť/prihlásiť obedy na viac dní.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
Úhrada za stravné sa bude vykonávať vopred. Kredit žiaka nesmie klesnúť pod hodnotu
1,53 EUR, nakoľko ak sa tak stane, strava mu bude automaticky zablokovaná.

