
PRIHLÁŠKA  NA  STRAVOVANIE – žiak (18 r. a viac) 

 

 
Záväzne sa na stravovanie v školskom roku 2022/2023 

v školskej jedálni pri Obchodnej akadémii v Seredi: 

 

 

Od............................... škola:............................................................................................trieda:......... 

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

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

 

Denný poplatok za odobraté jedlo - obed: 

 Obed:   1,71 € (1,41 fin. pásmo + 0,30 režijné náklady) 

 

ODHLÁSIŤ, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné DEŇ VOPRED do 14.30 h prostredníctvom 

internetu (prihlasovacie meno, heslo), telefonicky na č. t. 031/ 789 20 16.  

Odhlásiť sa treba aj pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu 

sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 
Súhlas - v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam súhlas so 

spracovávaním osobných údajov – meno, priezvisko, bydlisko a číslo bankového účtuv rámci informačného systému 

Evidencia stravníkov pre účely evidencie a agendy platieb bezhotovostným prevodom za stravu od šk. r. 2022/2023. Súhlas 

je daný na dobu štúdia a dobu archivácie v Zmysle Zákona o archíve a registratúrach. Súhlas a je možno kedykoľvek 

písomne odvolať.  Po skončení archivačnej doby budú poskytnuté osobné údaje náležite zlikvidované. 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SAV ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

 

1. Pred vstupom do školskej jedálne je žiak povinný sa prezuť v šatni na to určenej,  vychádzkovú 

obuv necháva v šatni. 

2. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom a to iba v čase od 11.50 – 14.15 

h. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú. 

3. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy a riadia sa pokynmi pedagogického 

dozoru a zamestnancov školskej jedálne. 

4. Prevzatú stravu žiak konzumuje v jedálni, po jej skonzumovaní je povinný použitý riad a príbor 

odložiť do odkladacieho okienka na použitý riad.  

5. V prípade, že stravník rozleje stravu na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, 

ktorý zabezpečí vyčistenie podlahy. 

6. V prípade, že stravník rozleje stravu na stôl, tento nedostatok odstráni sám alebo požiada 

zamestnanca školskej jedálne. 

7. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému 

dozoru. 

 

 

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

                        podpis stravníka 

 


