Prihláška/odhláška na stravovanie - zamestnanec
Záväzne sa prihlasujem na stravovanie vo výdajnej školskej jedálni pri SOŠ strojníckej na školský
rok....2021/2022...od dňa.................................................
Meno a priezvisko stravníka......................................................................................................................
Bydlisko:.....................................................................................................................................................
Kontakt: /email, tel.číslo/...........................................................................................................................
Platba za stravné: paušálna čiastka 30 eur /slovom tridsať eur/......................................................
Termín: najneskôr do 25.dňa v mesiaci vopred
Variabilný symbol:
Spôsob úhrady /vyznačte krížikom/
bankovým prevodom
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Číslo účtu, z ktorého sa hradí strava:
S K
Poznámka: Pri úhrade uveďte do poznámky – meno, priezvisko zamestnanca.
Ako zamestnanec v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších
predpisov, dávam súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v evidencii stravníkov vo výdajnej ŠJ pri
SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto počas celého prihlásenia na odber stravy.
Dátum.................................... Podpis zamestnanca.......................................................................................
Tu odstrihnúť
Základné informácie k prihláške na stravu:
POZOR ZMENA!
Každý stravník si je SÁM povinný prihlásiť obed na ďalšie obdobie, a to najneskôr do 12,30 hod. deň
vopred - /v pondelok do 12,30 hod. na utorok, atď./ Vyhneme sa tak nepríjemnostiam ohľadom
odhlasovania obedov, napr. v prípade dlhodobej neprítomnosti.
Prihlasovanie a odhlasovanie menu:
Na web stránke www.sossknm.sk si po zadaní prihlasovacích údajov v konkrétnom dni prihlásite alebo
odhlásite menu.
Prihlásené ale neodobraté obedy budete musieť zaplatiť.
Prihlásenie a odhlásenie musí byť vykonané v pracovný deň vopred najneskôr do 12,30 hod.
Plánované prázdniny a dni, v ktorých sa strava neposkytuje sú vopred nastavené tak, že strava sa nepodáva.
Preplatky za obedy sa vyúčtujú k 30.6. kalendárneho roka za uplynulý školský rok a do 31.8. budú vrátené.
Bližšie informácie a tlačivá – prihláška/odhláška sú k dispozícii na sekretariáte školy a na webovej stránke
školy – www.sossknm.sk
Kancelária školskej jedálne: 0918 655 008 /v pracovnej dobe 7,00 – 13,00 hod/

