
Pokyny pre stravníkov školskej jedálne 

1. PRIHLASOVANIE stravníkov prebieha posledný augustový týždeň a v prvý septembrový 
školský deň od 7:30 do 12:00.  

2. Prihlásenie sa na stravu je záväzné! Stravník obdrží šek, ktorý uhradí na pošte alebo 
formou internetbankingu.  IBAN: SK 83 0200 0000 001652163854, do poznámky 
uvádzajte celé meno stravníka /nie rodiča/, triedu a špecifický symbol. 

3. Strava sa uhrádza do 1.dňa v mesiaci v sume 0,20€ / obed. Za mesiac september musí 
byť realizovaná do 15.9.2019.  

4. Dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na každý deň, 
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole 
a odobralo stravu.  

5. Na evidenciu odobratých obedov sa využíva elektronický dochádzkový systém. Žiaci sú 
povinní evidovať sa príslušným čipom po príchode do školy a následne pri preberaní 
stravy. Cena nového čipu pri strate je 2 €.  

6. Pre deti s diétou sa dotácia 1,20 € za každý deň prepláca v hotovosti na základe 
potvrdenia od odborného lekára a evidencie dochádzky na MsÚ Moldava nad Bodvou.  

7. ODHLÁSIŤ sa zo stravy môžu stravníci osobne v pracovnom čase od 7:00 do 
14:00 v kancelárii vedúcej školskej jedálne, zapísaním sa v zošite u hlavnej kuchárky, 
na telefónnom čísle 055/460 2736, alebo e-mailom: jedalen.csa15.moldava@centrum.sk, 
jedalen@zscsamoldava.sk . 

8. Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, pre daný deň len v prípade choroby do 7:45. Pred 
letnými, zimnými a jarnými prázdninami 3 dni vopred ! 

9. Za neodobratý a neodhlásený obed je zákonný zástupca povinný uhradiť celú hodnotu 
stravy, ktorá je: žiak 1. stupňa – 1,28 €/deň, žiak 2. stupňa – 1,36 €/deň. 

10.  Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava 
odhlásiť nedá.  

11. Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť 
(odovzdať čip) osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý 
mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť!  

12. Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. 
Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, 
pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne. 

13. Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám ! 

14. Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali, a tým 
umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.  

       Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne. 

 

 

               ..........................................                                            ............................................. 
                   Beáta Szilvássyová                                                 PaedDr. Jolana Liszkaiová 
               vedúca školskej jedálne                                                      riaditeľka školy 
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