INFORMÁCIE
Školská jedáleň pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Vlastenecké nám.č.1, 851 01 Bratislava, t.č.:02/ 62412998
Vedúca školskej jedálne : Haláková Jarmila
Finančný limit na nákup potravín a úhrada režijných nákladov
- Obed I.stupeň
- Obed II.stupeň
- Obed III.stupeň
- Raňajky ZŠ
- Desiata ZŠ
- Olovrant ZŠ
-Večera ZŠ I.stupeň
II.stupeň

:
:
:
:
:
:
:
:

Potraviny
1,01 €
1,09 €
1,19 €
0,30 €
0,27 €
0,24 €
0,70 €
0,76 €

Dospelí stravníci
Fin.limit na potraviny
Réžia
Spolu

:
:
:

1,19 €
0,86 €
2,05 €

+

Poskytovaná strava: Podľa vekovej kategórie žiakov je možnosť výberu stravy.
Internátne deti : I. stupeň+ II. stupeň –celodenná strava – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
I. stupeň :desiata, obed, olovrant
II .stupeň : desiata, obed
III. stupeň + dospelí stravníci : obed / varí sa jeden druh jedla/
Úhrada stravného : Šeky na stravu sa vydávajú do 20-teho dňa v mesiaci. Strava sa uhrádza vopred do
posledného dňa nasledujúceho mesiaca, ak nie je šek uhradený, danú vec treba konzultovať s vedúcou ŠJ.
Stravné je možné uhrádzať v banke, cez internet, šekom. Spracovanie údajov trvá istý čas a ak si úhradu
necháte na poslednú chvíľu môže sa stať, že platba nebude nabehnutá na účet. Odporúčame: Banka+internet
– treba platiť minimálne 5 dní vopred, pošta – šek minimálne 8 dní vopred, ak platíte na poslednú chvíľu
treba priniesť doklad o uhradení stravného.
Preplatok odhlásených obedov sa odpočíta do dátumu vystavenia najbližšieho šeku; odhlášky po tomto
dátume sa odrátajú až v šeku na ďalší mesiac.
Pri platbe cez internet vyplňte údaje nasledovne:

Číslo účtu : IBAN : SK81 8180 0000 0070 0015 3973 /účet je vedený v štátnej pokladni/
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : mesiac, rok, číslo stravníka – údaje sú na šeku
Správa pre príjemcu: meno stravníka, v prípade ak sa nezhoduje s menom platcu, uľahčí sa identifikácia
platby
Prihlasovanie na stravu, odhlasovanie :
Stravu je možné odhlásiť do 800 hod. na konkrétny deň.
Tel.číslo: 02/ 62412998
E-mail: jedalenzsi@gmail.com
Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Zmenu v odoberaní stravy treba nahlásiť v školskej jedálni.
Stránkové hodiny vedúcej úseku školského stravovania p.Halákovej sú v pracovných dňoch v čase od 700do 1500 hodiny.

