
    PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v ZŠS na  

školský rok 2021/2022 odo dňa ......................................................... 
 

v zariadení školského stravovania pri Strednej odbornej škole Pod Sokolicami 14 Trenčín, 

911 01 Trenčín IČO:17053668 
 

Meno a priezvisko žiaka: .....................................................................Trieda: ....................... 

Bydlisko žiaka: ........................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................. 

č. tel.:................................... e-mailová adresa : ...................................………....................... 

Každý, kto sa bude stravovať v ZŠS je povinný odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku na 

obed. 

Podpis zákonného zástupu/resp. plnoletého stravníka: ..........................................................  

V .............................................................    dňa      ........................................................... 

 

POKYNY pre stravníkov: 
 

1. Platby za stravu sa vykonávajú bankovým prevodom vopred do 20. dňa 

v mesiaci na účet v  Štátnej pokladnici. 
 

        IBAN: SK 40 8180 0000 0070 0065 0187  
       variabilný symbol: číslo stravníka, ktoré žiak dostane pri odovzdaní prihlášky 

       na stravovanie. 

  

        suma k  úhrade = (počet obedov-/mesiac  x  cena  za 1  obed  (1,51 €).  

                           (počet pracovných dní) 

 

              

Pri platbe je dôležité správne uviesť variabilný symbol a v poznámke meno, 

priezvisko a triedu žiaka. Na základe týchto údajov budú priraďované žiakom platby. 

Upozornenie: prevod peňazí z  ľubovoľnej banky na účty v Štátnej pokladnici trvajú 

minimálne dva dni, preto je potrebné prevody urobiť včas. Stravník bude prihlásený na 

stravu až po pripísaní úhrady na účet školského stravovania.   
 

2. Odber stravy je na stravné lístky. Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú 

stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  
           Obed bude poskytnutý len žiakom, ktorí majú uhradené stravné.  



3. Objednanie stravy je deň vopred do 13,30 h. formou orazenia si stravného 

lístka v jedálni, prípadne na tel. 032/ 74 33 109 kl. 133 (vedúca ZŠS) alebo 

    032/ 74 30 592 kl. 142 (kuchyňa) Ráno do 8,00 hod. sa dá obed ešte  

    objednať alebo v prípade choroby odhlásiť. 

   

       
*  Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov 

   Pre účely ZŠS SOŠ Pod Sokolicami 14 Trenčín. Tento súhlas je daný na    

   obdobie poskytovania stravovania môjho dieťaťa/žiaka a po uplynutí tejto doby   

   budú osobné údaje zlikvidované a nebudú sa ďalej používať.   

 

 

 

 

 

 

 

                                           ........................................................... 

                                           * Podpis zákonného zástupcu žiaka 

                                              resp. (plnoletého stravníka)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


