Informácie pre stravníkov v školskej jedálni pre školský
rok 2017/ 2018
Stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) sa prihlasuje na stravu
na základe vyplneného zápisného lístka za podmienok v ňom uvedených.
Obedy v školskej jedálni (ŠJ) sú vydávané na školskú čipovú kartu (ISIC). Ţiaci, ktorí sa
chcú stravovať, si musia ISIC aktivovať v kancelárii vedúcej ŠJ .
Po zaevidovaní uhradenej platby do systému je stravník automaticky prihlásený na obedy.
Informácia pre ţiakov prvých ročníkov:
V prípade, ţe ţiaci prvých ročníkov v školskom roku 2017/2018 majú záujem o stravu od 1.
školského dňa (4.9.2017), musia vedúcej ŠJ doručiť vyplnený zápisný lístok a uhradiť
platbu za september do 31.augusta.2017 (priniesť doklad o zaplatení) a zároveň si musia
v prvý školský deň aktivovať preukaz ISIC osobne u vedúcej ŠJ.

I. CENY STRAVNÉHO
II.stupeň. ( prima - kvarta ) - 1,16€ +0,20€ (réţia) = 1,36 €
III.stupeň. (4-ročné a 5-ročné štúdium, kvinta - oktáva ) - 1,26€ +0,20€ (réţia) = 1,46 €

II. SPÔSOB PLATBY
1. prevodom na účet ŠJ najneskôr k 20. dňu pred začiatkom nového mesiaca!
Šeky nevydávame.

Mesiac a rok

September 2017
Október 2017
November 2017
December 2017
Január 2018
Február 2018
Marec 2018
Apríl 2018
Máj 2018
Jún 2018

Počet
stravovacích dní

19
20
20
16
18
19
15
19
21
21

Suma II.stupeň

Suma III. stupeň

25,84 €
27,20 €
27,20 €
21,76€
24,48 €
25,84 €
20,40 €
25,84 €
28,56 €
28,56 €

27,74 €
29,20 €
29,20 €
23,36 €
26,28 €
27,74 €
21,90 €
27,74 €
30,66 €
30,66 €

2. trvalým príkazom na účet ŠJ najneskôr k 20. dňu pred začiatkom nového mesiaca !!!
Platby je potrebné nastaviť nasledovne:
príma – kvarta 27,- EUR/ mes.
kvinta – oktáva, štvorročné a päťročné štúdium 29,- EUR/mes.

III. BANKOVÉ ÚDAJE

Číslo účtu v tvare IBAN: SK98 8180 0000 0070 0009 6825
Číslo účtu: 7000096825 / 8180 (štátna pokladnica)
Špecifický symbol: trieda, ktorú stravník navštevuje
Konštantný symbol: 0308
Do poznámky treba uviesť meno stravníka a triedu, ktorú navštevuje. Uľahčí sa tým identifikácia
platby a predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam.

IV. VYROVNANIE PREPLATKOV
1. V prípade záujmu o vrátenie preplatku stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný
zástupca) oň poţiada písomne. V ţiadosti uvedie meno stravníka a číslo účtu v tvare IBAN, na
ktorý bude preplatok poukázaný.
2. Ak stravník alebo jeho zákonný zástupca o vrátenie preplatku nepoţiada, preplatok bude
automaticky prevedený ako počiatočný stav na stravnom do ďalšieho obdobia (polroka).

V. KONTAKTY
mobil: 0911 956 174,
pevná linka: 02 / 45 24 41 14
mail: jedalen@gymhron.sk

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK
NÁJDETE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE :
www.eskoly.sk
www.gymhron.sk
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vedúca ŠJ
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riaditeľka

