
Školská jedáleň pri ZŠ Kukučínová 106,093 03 Vranov nad Topľou 

Zápisný lístok do zariadenia školského stravovania 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ Kukučinová 106 vo 

Vranove nad Topľou v školskom roku 2015/2016   odo dňa:...................................................... 

Poplatok za stravu : I.stupeň : 2,20€ 

                                 II.stupeň : 3,50€ 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.............................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka:.................................................................................... 

Rodné číslo dieťaťa/žiaka:......................................................................................................... 

Trieda:............................      Meno triedneho učiteľa:.............................................................. 

 

Otec meno a priezvisko:.............................................................. Tel. číslo:.............................. 

Matka meno a priezvisko:........................................................... Tel. číslo:.............................. 

Číslo účtu na vrátenie vzniknutého preplatku:........................................................................ 

 

Prehlasujem vyššie uvedené údaje o stravníkovi za správne a prípadné zmeny ohlásim na 057/4883641 

0915241212,  jedalen@kukucinka.eu 

Ak je stravník v daný deň neprítomný v škole je jeho povinnosťou vyhlásiť sa v tento deň z obeda. 

V opačnom prípade bude platiť plnú čiastku obeda.  

 

Vo Vranove nad Topľou dňa:                                     Podpis rodiča:...................................... 

 

 

mailto:jedalen@kukucinka.eu


Pokyny pre stravníkov na školský rok 2015/2016 

- v mesiaci september sa uhrádza strava za dva mesiace, posledná úhrada je v mesiaci máj. Podľa         

výšky preplatku sa preplatky budú vracať na účet v mesiaci jún 

- Stravu je možné platiť: * poštovou poukážkou ( dostanete na pošte)  

                                            * trvalým príkazom v banke  

                                            * príkazom cez  internetbanking 

 -  každý stravník musí mať uhradenú stravu v daný mesiac, ináč sa pozastavia obedy   

k prvému dňu v mesiaci 

- poplatky za stravu sa uhrádzajú na číslo účtu: 1637136356/0200 

I. stupeň:     2,20€ 

II. stupeň:    3,50 € 

Učitelia:   14,00 € 

Variabilný symbol: dostanete v kancelárii ŠJ ( ostáva z minulého roka až do 9. ročníka) 

Konštantný symbol: 0308 

Popis transakcie: Priezvisko a trieda žiaka 

Odhlasovanie: 

- odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 8.15 hod. v daný deň  

*na telefónnom čísle: 057/4883641 

* osobne u veducej ŠJ 

- zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode 

zo školy a pod. Spätne sa strava odhlásiť nedá. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa 

finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Počas choroby žiaka sa poskytuje obed do 

obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy odhlásiť. Nie je 

prípustné, aby si choré dieťa prišlo po obed do obedára samo. 

 

 


