Pokyny pre stravníkov ŠJ SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
Prihláška na stravovanie
Prihláška ma stravovanie sa nachádza na internetovej stránke https://www.sosos-trnava.sk/o-skole/skolskajedalen/. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať v kancelárii vedúcej školskej jedálne.
Čip na objednávanie a výdaj stravy
Čip na objednávanie stravy v cene 6,20€ si zakúpite u vedúcej školskej jedálne. Žiak ho používa počas
celého štúdia. Po skončení štúdia čip vráti a následne mu bude vrátená záloha 6,20€. Prípadnú stratu treba
nahlásiť u vedúcej školskej jedálne, kde bude vystavený náhradný, ktorý si žiak znova zakúpi(v cene 6,20€).
Platba za stravu
Platba za stravné sa uhrádza vopred, najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu SK05
8180 0000 0070 0049 7557 aby sa zabezpečil plynulý prechod z mesiaca na mesiac. Čipy sa dobíjajú na
základe výpisu z banky, alebo z výpisu z pošty.
Platba sa realizuje nasledovne:
-

-

Prevod v banke, internet banking, trvalý príkaz / prevod trvá 2 dni/ ako variabilný symbol treba
uviesť číslo stravníka, ktoré bude žiakovi pridelené po odovzdaní prihlášky, inak sa môže stať, že
platba nebude priradená k stravníkovi.
Poštovou poukážkou(doručenie trvá 5 – 8 dní)

Cena obeda
Denný poplatok za stravné:
Cena obeda

1,33 €

režijné náklady:
0,20€

Spolu
1,53€

Objednávanie stravy
Každý stravník si stravník si musí stravu prihlásiť aj odhlásiť sám! Prihlásiť a odhlásiť stravu je možné do
14:00 hod. na nasledujúci deň (na pondelok je možné sa v systéme odhlásiť v piatok do 14:00 hod.).
V prípade, že stravník ochorie je možné si obed odhlásiť ráno v čase od 7:00 do 7:20 hod. v daný deň na tel.
čísle 033/555 26 26. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Neodhlásenú stravu si môžete prísť zobrať do vami prinesených nádob v daný deň.
Prihlasovanie a odhlasovanie je možné :
-

Cez internet na stránke www.strava.cz, číslo 9746 (prihlasovacie údaje vám budú pridelené po
odovzdaní prihlášky).
V mobilnej aplikácii strava.cz, ktorú si môžete stiahnuť cez „Obchod Play“ ak používate zariadenie s
Androidom. Ak používate telefóny Apple aplikáciu nájdete v “Apple store“.
Telefonicky na telefónnom čísle 033/555 26 26.od 7:00 do 14:00 hod.

Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 – 13:00 hod.
V prípade potreby sa počas školského roka môže meniť výška stravného.

Klaudia Kubovičová
Vedúca ŠJ

