
Záväzná prihláška na stravovanie 
Prihlasujem svoje dieťa/žiaka, (zamestnanca)  na stravovanie v školskej jedálni: 
Dátum  (odkedy sa bude stravovať):   

MENO A PRIEZVISKO                                                                                                                    Trieda: 
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 
 

TELEFÓNNY KONTAKT: 
 
 Pri stravovaní viacerých súrodencoch (alebo zamestnanci + žiaci) je možnosť zlúčenia platby, nutné uviesť     ďalších 

rodinných príslušníkov, ktorý sa stravujú v ŠJ: 

Meno a priezvisko:                                                                                               Trieda:  
 

Meno a priezvisko:                                                                                               Trieda: 
 

Číslo účtu z ktorého sa platba bude realizovať, a na ktorý sa budú posielať preplatky 1x ročne (august)  
 
 

       

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa §122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby zariadenia   

školského stravovania.                                                                    

   Dátum.......................................                    Podpis zák.zástupcu:.....................................................  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

Informácie  
Školská jedáleň HEES-GASTROSLUŽBY spol. s r.o. realizuje výdaj stravy prostredníctvom čipového systému, z tohto dôvodu si 
musí každý stravník zakúpiť čip, záloha je 5,00 €.  V prípade ukončenia stravovania alebo odchodu zo školy Vás žiadame čip 
vrátiť. Stravníkovi bude vrátené záloha 5€, pokiaľ nie je čip zničený. Zakúpenie čipov pre nových stravníkov je možné aj cez 
letné prázdniny počas otvorenia prevádzky (07.00-14.00hod). 

Platiť môžete trvalým príkazom, cez internetbanking alebo priamo v banke.  
Strava sa uhrádza preddavkovo, tzn. mesiac september musí byť zaplatený do 25.-teho  augusta (splatnosť napr. 

k 20.8., počet splátok 10x, posledná splátka 20.5.)  
V prípade, že stravník nemá uhradenú stravu k  1.dňu v mesiaci, vedúca ŠJ nie je povinná ho v daný deň prihlásiť. 

Číslo účtu: 1180892011/1111                                IBAN: SK47 1111 0000 0011 8089 2011 

Variabilný symbol: 00 0000    (prvé dve miesta = ročník, ďalšie štyri  miesta = číslo čipu) 
   Napr.: Žiak prvej triedy s číslom čipu 18, prvák: 010018  

 Výška stravného na mesiac:  
 

 1.stupeň:  32,20€    

 2.stupeň:  34,00€   
 

„Doplňujúci údaj“   Meno a priezvisko dieťaťa, trieda (pri zlúčenej platbe viacerých stravníkoch prosím uveďte                                                                                                                                        
                                                                                                  meno  a triedu  všetkých, ktorých uhrádzate) 

Vyúčtovanie preplatkov je posielané na účet platiteľa  1x ročne  (odhlášky z celého školského roka) v auguste.    

ZMENU ÚČTU JE NUTNÉ NAHLÁSIŤ V KANCELÁRII ŠJ! 

Odhlasovanie obedov je možné v pondelok do 8:00hod, ostatné dni deň vopred do 14,00hod telefonicky, priamo 

v kancelárii, alebo cez internetovú stránku školy www.sedmicka.eu,  až do 06,00hod aktuálneho  dňa (pondelok 

do 08,00hod). Údaje potrebné na odhlasovanie cez internet: kód užívateľa: t.j. „číslo čipu“, heslo: t.j.„sedmicka“  

Za včas neodhlásený alebo neodobratý obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

Ďalšie informácie radi poskytneme na tel.č. 032/74 35 567, 0915/992643, stravenky@hees.sk    

http://www.sedmicka.eu/

