Pokyny pre stravníkov ŠJ Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine (študenti)
Prihláška na stravovanie
Prihláška na stravovanie sa nachádza na internetovej stránke www.gymlet.sk.Vyplnenú prihlášku je
potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne.
Karta na objednávanie a výdaj stravy
Elektronickú kartu na objednávanie stravy v cene 5,00 € si zakúpite u vedúcej školskej jedálne. Žiak
ju má počas celého štúdia v škole, jej prípadnú stratu treba nahlásiť osobne u vedúcej školskej
jedálne, kde Vám bude pridelená náhradná karta v cene 2,00 €.
Platba za stravu
Platba za stravné sa uhrádza vopred minimálne 5 dní pred prvým odberom stravy na číslo účtu
SK60 8180 0000 0070 0048 3569 (Štátna pokladnica). Karty na objednávanie stravy sa dobíjajú
denne podľa prichádzajúcich platieb na základe výpisu z banky alebo výpisu z pošty.
Platbu za stravu je možné realizovať nasledovne:
- prevod v banke, internet banking, trvalý príkaz /prevod platby trvá 2 dni/, ako variabilný symbol
je nutné uviesť číslo, ktoré každý stravník dostane pri odovzdaní prihlášky na stravovanie
u vedúcej školskej jedálne, inak platba nebude priradená k stravníkovi !
- na pošte poštovou poukážkou ( doručenie výpisu z pošty trvá 4 až 6 dní )
Ceny stravných lístkov
Na základe zmeny cien finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a na základe VZN ŽSK č. 50/2018 s účinnosťou od 01.09.2018 upravujeme
cenu stravného v školskej jedálni nasledovne:
Obed (mladší žiaci od 11 do 15 rokov)
1,50 € (cena potravín 1,30 € + príspevok na režijné náklady 0,20 €)
Obed (starší žiaci od 15 do 19 rokov)
1,61 € (cena potravín 1,41 € + príspevok na režijné náklady 0,20 €)

Objednávanie stravy
Každý stravník si stravu musí prihlásiť aj odhlásiť sám!
Prihlásiť, respektíve odhlásiť stravu je možné cez internet na stránke https://www.strava.cz/
(prihlasovacie meno a heslo Vám bude pridelené pri odovzdaní prihlášky na stravovanie u ved. ŠJ)
Pozor - ak sa objednávky nepotvrdia, nebudú uložené do systému!
Prihlásiť, respektíve odhlásiť stravu je možné do 14,00 hod. na nasledujúci deň (na pondelok sa
objednáva v piatok do 14,00 hod. )
V prípade, že stravník ochorie, je možné si obed odhlásiť od 6,30 hod. do 7,00 hod. v daný deň
u vedúcej školskej jedálne na č. tel. 043/4230 844 alebo na email jedalen@gymlet.sk.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Obedy sa vydávajú v čase od 11,30hod. do 14,00hod.
Výška stravného sa na konci kalendárneho roka vyhodnotí a upraví podľa aktuálnej potreby.
Ivana Krupová
vedúca školskej jedálne

