
    Žiadosť o prijatie žiaka na stravovanie v ŠJ pri ZŠ Tulipánová 1 , Nitra 

                                     Šk. rok 2021/2022 

         
Žiadame o prijatie žiaka / žiačky na pravidelné stravovanie v školskej jedálni od : ........................... 
 

Meno a priezvisko žiaka /žiačky: .....................................................................trieda v šk.r. 2021..................... 

 

Bydlisko žiaka / žiačky ...................................................................................................................................... 

 

Meno a priezvisko zák. zástupcu : ......................................................  Tel. číslo : ............................................ 

 

Email zákonného zástupcu :  .............................................................................................................................. 

 

   Predpokladaná platba stravného na mesiac : 

 

 Žiaci  1. stupeň / 1-4 ročník / :  29,- €  / stravné 1,21 €/deň , réžia 5,- € / mesačne 

 Žiaci  2. stupeň  /5-9 ročník / :  31,- € / stravné 1,30 €/deň , réžia 5,- € / mesačne 

  

Ak sa zmení výška režijných nákladov na základe VZN Mesta Nitry, budete informovaní cez edupage 

a prostredníctvom našej webovej stránky . 

 

Spôsob úhrady :       * bankovým prevodom  , alebo zadaním   trvalého príkazu  

 Na číslo účtu : SK48 5600 0000 0008 5570 8004   
Treba uviesť:  

   - sumu stravného 

   - variabilný symbol / číslo čipu / 

  - informácia pre prijímateľa : meno žiaka a trieda / nie meno zákonného zástupcu !!! /. 

 

  Číslo Vášho bankového účtu , na ktorý Vám budú vrátené prípadné finančné preplatky :   

 

 IBAN : SK .................................................................................................................................................                    

 

Stravné za mesiac september je potrebné uhradiť do 20.08.2021 

Stravné za ostatné mesiace sa uhrádza vždy mesiac vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci.  

   Pokiaľ nebude stravné za dieťa (žiaka) uhradené do stanoveného termínu ,  informačný systém (čipový) 

stravníka automaticky vyradí zo zoznamu stravníkov a nebude mu vydaná strava !   

   Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú žiadosť na stravovanie a je povinný  používať čipovú identifikačnú 

kartu ! 

 

Odhlásiť  sa zo stravy je možné deň vopred  do 14.00 hod. , v pondelok do 7.15 hod. 

Spôsob odhlasovania : telefonicky  : 0911/962 237 , alebo elektronicky / edupage /.  

Neodhlasovať formou SMS !!! . 

Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka / dieťaťa . 

Dieťa / žiaka / odhlasuje z obedov  jeho  zákonný zástupca pri chorobe  a pod.  

Nárok na stravu do obedára má stravník iba v prvý deň choroby! 

Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

Žiaci , ktorí sa prestanú stravovať v školskej jedálni, sú povinní odovzdať čip vedúcej ŠJ . Pri strate 

je potrebné zakúpiť si nový čip . 

 

Preplatky budú vrátené v júli – auguste na bankový účet zákonného zástupcu. 

Svojim podpisom potvrdzujeme , že sme boli oboznámení so všetkými podmienkami poskytovania stravy 

nášmu dieťaťu a so sankciami , ktoré vyplývajú za neodhlásenie a neodobranie stravy . 

 

 

Dátum: .......................................                                               .......................................................... 

                                                                                                          Podpis zákonného zástupcu 

 

Podpísanú a vyplnenú žiadosť je potrebné odovzdať do 25.06.2021 ! 


