
Zápisný lístok 

n a   s t r a v o v a n i e 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania: 

                        Školská jedáleň pri Gymnáziu, Metodova 2, 821 08 Bratislava 
...................................................................................................................................................... 

                                               Na školský rok:    2018 / 2019                      

 

Meno a priezvisko dieťaťa / žiaka:    .......................................................................................... 

Trieda:                                                .......................................................................................... 

Bydlisko žiaka:                                   .......................................................................................... 

 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu): ...................................................................... 

Číslo telefónu:                                                       ...................................................................... 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):    ...................................................................... 

Číslo telefónu:                                                       ...................................................................... 

 
Spôsob úhrady stravného: 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci formou : 

* trvalý príkaz  * internetbanking   * vklad na účet   * poštová poukážka (nehodiace sa vyčiarknite) 

 

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa realizuje platba za stravu:  ………………………………….......... 
 
Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do školskej jedálne vždy do 

20. dňa v starom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v novom mesiaci. 

V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa 

po dni, kedy bol ústrižok odovzdaný do školskej jedálne. Takto vzniknutý preplatok bude odrátaný 

pri platbe v nasledujúcom mesiaci. 
 

Poplatky za jeden obed :         II. stupeň (prima - kvarta)    III. stupeň (kvinta - oktáva, gymnazisti)                                                                   
Žiaci ZŠ:                                                 1,36 €                                    1,46 € 
                                                  

Iné fyzické osoby (napr. dôchodcovia a iné) :                            2,45 € 
 

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 

14.00 hod. deň vopred. Študenta prihlasuje na stravu, resp. odhlasuje zo stravy zákonný zástupca, 

alebo študent po dovŕšení 18 rokov.  

Možnosti  odhlasovania zo stravy: online na web-stránke www.strava.cz do 11,00 hod. deň 

vopred,  telefonicky na tel. č. :  02/50102417, alebo mailom na :  veducasj@gmet.sk 
 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej 

výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby 

je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

Žiak/dieťa z rodiny s  rizikom sociálneho vylúčenia /hmotná núdza/ má nárok na stravu za znížený 

poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca žiaka/dieťaťa povinný 

v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť  

plnú úhradu za jedlo.  
 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – Gymnázium, Metodova 2,  
821 08 Bratislava a Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš  
so spracovaním osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, v informačnom 

systéme Stravovanie, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa  

bydliska, meno a priezvisko zák. zástupcu žiaka, telefónne číslo zák. zástupcu, číslo účtu. Som si  

vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.                                                      

 

V ………....………. dňa : ......................                                      ..................................................... 
                                                                                                            podpis zákonného zástupcu 

http://www.strava.cz/

