
Školská jedáleň  
G Y M N Á Z I U M   M A L A C K Y  
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034/7741030 034/7724403           www.g1maja.sk                       160229 

  

 

ZÁPISNÝ  LÍSTOK  Školský rok ................. 
 

Meno a priezvisko študenta: ................................................, trieda : .......................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................... 

Kontakt na zákonného zástupcu /t.č., e-mail./: ............................................................................ 

 
Spôsob úhrady príspevku za stravu : 

Platba za stravné sa uhrádza:  vždy mesiac dopredu - poštová poukážka,  trvalým príkazom,    

internet bankingom 

Číslo účtu : 7000496765/8180  IBAN: SK 4981800000007000496765  + variabilný symbol 

/každý stravník má svoje číslo/ 

 

Denný  poplatok  na  nákup  potravín  + réžia za  odobraté  jedlo : 

- žiaci od   I.O. až IV.O /prima až kvarta/      =   1,09 € + 0,20 €  = 1,29 € 

      -     žiaci od  V.O.až VIII.O/kvinta až oktáva/   =   1,19 € + 0,20 € = 1,39 € 

- žiaci 1. až 4. ročník /štvorročné gym./         =   1,19 € + 0,20 € = 1,39 € 

-  

Nový  čip - poplatok: 5,00 €                                   Vrátenie čipu :           2,50 € 

 

Pokyny pre stravníkov: 

 
1. Poštové poukážky na stravu stravníci  dostanú za september začiatkom mesiaca a tento je 

potrebné uhradiť do 10.9.2018, október a november sa platí spolu, z dôvodu uhradenej stravy 

k prvému dňu nového mesiaca, tento šek bude tlačený koncom septembra 2018, ústrižok 

o zaplatení treba odovzdať u vedúcej š.j. 

2. Odhlásiť stravu  je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 12.00 hod,  deň vopred! 

3. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa  finančná ani vecná náhrada neposkytuje, 

4. Odhlásenie je možné: na telefónnom čísle :034/774 1030, online: m.kasubova@hotmail.com, 

alebo osobne  

5. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie/HACCP/ 

nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.  Prvý deň choroby stravníka je možné 

neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 do 12.30 hod. 

6. Vydávanie a naberania obedov do obedárov  z dôvodu dodržiavania záväzných platných 

predpisov pre školské stravovanie /výnimka prvý deň choroby/ je zakázané. 

7. Stravníkovi, ktorý nebude mať uhradenú stravu k prvému dňu nového mesiaca, nebude strava 

poskytnutá 

8. Zápisný lístok je treba odovzdať do 10.9.2018.  

 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému Gymnázium , školská 

jedáleň, 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 zákonného zástupcu žiaka, telefónne číslo. Som si vedomý, že tento 

súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 

V Malackách  dňa:.........................................   podpis........................................................ 

 

mailto:m.kasubova@hotmail.com

