
P R I H L Á Š K A     

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

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ Májové námestie 1 , 080 01  Prešov 

na školský rok :  2015/2016 

 

Priezvisko a meno žiaka: …………………………………………………………………………………….…... 

Trieda : .................................……………………odo dňa : ………………………………..……………………. 

Adresa bydliska žiaka: ………………………………………………………………………………………….. 

1. zákonný zástupca – priezvisko, meno, tlf. kontakt : ………………………………………………................. 

2. zákonný zástupca – priezvisko, meno, tlf. kontakt :………………………………………………………….. 

Číslo účtu zákonného zástupcu (pre prípad vrátenia preplatku):…………………………………………………. 

e-mail zákonného zástupcu: ....................................................................................................................... 

 

V Prešove : ……………………………… podpis zákonného zástupcu : ……………………………................... 

__________________________________________________________________________________________ 

 
I N F O R M Á C I E   pre rodičov – zákonného zástupcu žiaka 

Podrobné informácie :    zsmajovenampo.edupage.org/  
 
Denný poplatok : 
 
                                          I. stupeň :                II.stupeň : 
Obed             1,05 €      1,11 €                                                                    
hmotná núdza                  0,05  €              0,11  € 
športovci        1,30 € 
 

Spôsob úhrady:  
1. trvalým príkazom zadaným v banke - splatnosť príkazu 20-teho v mesiaci  vopred (za september v auguste) 

2. internetbankingom - splatnosť príkazu 20-teho v mesiaci vopred  

3. poštovou poukážkou - ústrižok o zaplatení treba odovzdať do ŠJ vždy do 27-meho v starom mesiaci, aby mohla byť 
strava poskytnutá 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 !!!  
Podrobnosti o spôsobe a výške úhrad nájdete na  zsmajovenampo.edupage.org/  
Číslo účtu, na ktorý treba posielať platby :    4008052612/7500 , IBAN: SK24 7500 0000 0040 0805 2612 
Variabilný symbol, ktorý je potrebné používať v platobnom styku so Školskou jedálňou tvorí evidenčné číslo stravníka. 
 
Odhlasovanie stravy : 
Odhlásiť žiaka zo stravy je možné minimálne 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod. deň vopred.  
Ráno nebude možné stravu vyhlasovať z dôvodu plynulého zásobovania potravinami a dodržiavania Zásad 
správnej výrobnej praxe /HACCP/.Odhlásiť žiaka zo stravy je možné telefonicky na č.t. 051/ 7700258 alebo online 
odhlasovanie cez internet zsmajovenampo.edupage.org/  
V prípadoch, keď nie je možné  dodržať tento 24-hodinový časový limit, napr. v prvý deň choroby žiaka/dieťaťa, je možné 
túto neodhlásenú stravu vyzdvihnúť do obedára, ostatné dni je potrebné odhlásiť. 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. Zákonný zástupca žiaka/dieťaťa v hmotnej núdzi je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa 
na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, v opačnom prípade musí uhradiť  plnú čiastku stravného.  
 

Podpisom „Prihlášky“ potvrdzujete, že tieto informácie beriete na vedomie  
a budete sa podľa nich riadiť. 

 
Kontakt :  Adriana Ivanová, vedúca ŠJ  -  051/ 770 02 58     


