
ZÁPISNÝ LÍSTOK  STRAVNÍKA  

Ako zákonný zástupca záväzne prihlasujem svojho syna/svoju dcéru na stravovanie v: 

 Školskej jedálni pri Cirkevnej spojenej škole,  Jiráskova 5, 085 01 Bardejov (v texte ďalej len ŠJ)  

na školský rok:  2020/2021  odo dňa:  01. 09. 2020  

Meno a priezvisko žiaka/žiačky:      Trieda:.......... 

Bydlisko žiaka/žiačky:    

Meno a priezvisko zák. zástupcu (matky/otca):    

Tel. č. :       E-mail:    

 

Príspevok na stravovanie v ŠJ pri CSŠ –CZŠ sv. Egídia 

Zálohová platba na stravovanie vo výške 25,20 € sa uhrádza vopred a to internetbankingom  na číslo účtu: 

SK79 0200 0000 0017 1030 8151  pred nástupom na stravovanie t.j. pred začiatkom školského roka, 

najneskôr do 05.09.2020 a bude zúčtovaná po ukončení školského roka. Pri úhrade je potrebné uviesť 

meno,priezvisko žiaka a obdobie (napr.: 9/2020 mesiac/rok ) 

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

 

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený 

preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka uvedie 

zákonný zástupca dieťaťa: 

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

 

  

  

Možnosti odhlasovania zo stravovania 

 

• WEB: 

www.zsjiraskovabj.edu.sk sekcia JEDÁLNY LÍSTOK alebo www.eskoly.sk/jiraskova5bj/jedalen 
 

• TELEFONICKY:  +421/54 472 24 25 ( IBA v prípade, že nedisponujete pripojením na internet ) 

Stravník obdrží prihlasovacie údaje na odhlasovanie spolu s prvou čipovou kartou  a je povinný ju pri 

odoberaní stravy používať. Zakúpenie karty je spoplatnené sumou 2€. 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. 

predchádzajúceho pracovného dňa. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese 

v škole je potrebné žiaka/žiačku včas odhlásiť. 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ vrátane informačného systému – ŠJ pri CSŠ 

Jiráskova 5 Bardejov so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to 

v informačnom systéme „ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno 

a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno a priezvisko, tel. kontakt, email a číslo účtu zákonného 

zástupcu žiaka. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie 

režimu a podmienky stravovania. 

V Bardejove, dňa             

 podpis zákonného zástupcu 

 

http://www.zsjiraskovabj.edu.sk/
http://www.eskoly.sk/jiraskova5bj/jedalen

