
 Školská jedáleň, Staničná 6, Trenčín ako súčasť Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín

Zápisný lístok na stravovanie - ubytovaní žiaci Strednej športovej školy Trenčín od 11 do 15 rokov.

Na školský rok 20   /20   : od ............................................... do ..................................................

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

Trieda (presné označenie ): ............................................................................................................

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

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

Meno zákonného zástupcu: ............................................................................................................

Číslo telefónu zák. zástupcu:.....................................................e-mail:...........................................

e-mail žiaka: .....................................................................................

Spôsob úhrady: *a) trvalým príkazom, prevodom z účtu 

*b) poštovou poukážkou

* nehodiace sa prečiarknuť ( uprednostňujeme platbu trvalým príkazom alebo prevodom z účtu )

V prípade zmeny čísla účtu alebo školy je potrebné uvedené zmeny písomne nahlásiť v školskej jedálni 

do 10 dní.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov:na nákup režijné náklady spolu

potravín hradené zák. zástup.

raňajky a desiata       0,76 + 0,63 1,39 € 0,02 € 1,41 €

obed a olovrant             1,48 + 0,42 1,90 € 0,07 € 1,97 €

večera + 2. večera 0,93 + 0,42 1,35 € 0,07 € 1,42 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 4,64 € 0,16 € 4,80 €

Od 1.9.2019 budú finančné pásma určené VZN TSK, ktorým sa bude meniť VZN TSK č. 3/2018 príspevok       

na čiastočnú úhradu nákladov nanákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok ), uhrádza 

zákonný zástupca vopred do 20 . dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, 

za ktorý sa príspevok uhrádza.Ak zaplatíte po tomto termíne, porušujete VZN TSK.

Poplatok za laminátovú kartu na prihlasovanie, odhlasovanie a výber stravy: 1,35 €

Číslo laminátovej karty ( bez čísla v zátvorke ) slúži ako variabilný symbol  na úhradu stravy aj ubytovania.

Pri zakúpení novej kartičky pri strate, alebo poškodení variabilný symbol zostáva pôvodný.

Čas na odhlásenie, prihlásenie stravy:

raňajky, desiata najneskôr deň vopred do 12,00 hod.

obed,večera najneskôr deň vopred do 12,00 hod.

Balíček na sobotu, nedeľu najneskôr vo štvrtok do 12,00 hod.

Odhlásiť, prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom internetu.

Koncom mesiaca sú stravníci (do výšky finanč. prostriedkov na účte) prihlásení na stravu na ďalší mesiac. 

Odhlásiť zo stravy  v prípade choroby, výletu a pod. môže iba zákonný zástupca žiaka. V prípade školskej akcie, 

 sústredenia, pretekov môže zo stravy odhlásiť vyučujúci, vychovávateľ alebo tréner.

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

V prvý deň choroby je možné si zobrať stravu do obedára.

Súhlasím s tým, aby sa v priebehu mesiaca odhlasoval/-a môj syn/moja dcéra sám/sama: *áno - * nie



* nehodiace sa prečiarknuť

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

podpis zákonného zástupcu



Zápisný lístok na stravovanie - ubytovaní žiaci Strednej športovej školy Trenčín od 11 do 15 rokov.

V prípade zmeny čísla účtu alebo školy je potrebné uvedené zmeny písomne nahlásiť v školskej jedálni 

prihlasujem

*áno-*nie

*áno-*nie

*áno-*nie

Od 1.9.2019 budú finančné pásma určené VZN TSK, ktorým sa bude meniť VZN TSK č. 3/2018 príspevok       

na čiastočnú úhradu nákladov nanákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok ), uhrádza 

zákonný zástupca vopred do 20 . dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, 

najneskôr deň vopred do 12,00 hod.

najneskôr deň vopred do 12,00 hod.

najneskôr vo štvrtok do 12,00 hod.

Koncom mesiaca sú stravníci (do výšky finanč. prostriedkov na účte) prihlásení na stravu na ďalší mesiac. 

Odhlásiť zo stravy  v prípade choroby, výletu a pod. môže iba zákonný zástupca žiaka. V prípade školskej akcie, 

*áno - * nie


