
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 
 

 

Záväzne prihlasujem svojho žiaka/svoju žiačku na stravovanie v: 

 Školskej jedálni pri Základnej škole Komenského 23, 085 13 Bardejov  

 

Školský rok:  2015/2016  Odo dňa:          

 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky:          

Bydlisko žiaka/žiačky:         

Meno a priezvisko matky (zák. zástupcu):         

Kontakt (č. tel.):          

Meno a priezvisko otca (zák. zástupcu):         

Kontakt (č. tel.):          

Spôsob úhrady:   hotovosť  

 

 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: 

 

Žiaci 1. stupeň (6-11 r.)  Žiaci 2. stupeň (11-15 r.)  Dospelí stravníci 

Desiata 0,30 €  Desiata 0,30 €  
Obed  € 

Obed 0,95 €  Obed 1,01 €  

 

Výška poplatku na čiastočnú úhradu režijných nákladov:   0,05 € na 1 jedlo  

 

 Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné deň vopred osobne, alebo 

telefonicky v čase od 6:00 do 15:30 hod., v nutnom prípade, odhlásiť hlavne u 

dochádzajúcich aj ráno v deň vydávania stravy od 6:00 do 8:00 hod. Zákonný 

zástupca žiaka/žiačky zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo 

školy a pod. 

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

neposkytuje.  

 Stravný lístok musí byť označený PRIEZVISKOM a TRIEDOU. Neoznačený 

stravný lístok je NEPLATNÝ. 

 Obedy do obedárov sa vydávajú len 1 deň neprítomnosti v čase od 13:30 do 14:00 

hod. 

 

Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65 

 

Jedálny lístok je pravidelne zverejňovaný na webovej stránke  

www.zskombj.edupage.org  

v sekcii jedálny lístok. 

 

V Bardejove 

 

Dátum:             

 podpis zákonného zástupcu 

http://www.zskombj.edupage.org/
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