Školská jedáleň pri 1. súkromnom gymnáziu, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava

Podmienky stravovania v školskom roku 2018/2019
Každý žiak, ktorý sa bude stravovať v našej jedálni, musí mať zakúpený čip, cez ktorý si bude
objednávať obedy. Cena čipu je 7,- eur. Po ukončení štúdia a odovzdaní čipu Vám peniaze
vrátime. Čipy si môžete zakúpiť na študijnom oddelení školy (miestnosť č. 10) už pred
začiatkom školského roka: 30. – 31. 8. 2018 od 10.00 – 12.00 h, 13.00 - 16.00 h a 3. 9. 2018
od 8.30 - 18.00 h., v ostatných dňoch školského roka od 9.00 – 12.00 h (napr. pri strate čipu).
Stravovanie sa začína 4. 9. 2018.
V našej výdajnej školskej jedálni ponúkame výber zo 5 jedál a je možnosť objednať obedy aj
pre žiakov s bezlepkovou a bezlaktózovou diétou - obed č. 6, ktorý je určený len pre
stravníkov s diétou prihlásených u vedúcej jedálne.

Cena obeda
1. stupeň (žiaci SZŠ 1. - 4. ročník)
2. stupeň (žiaci SZŠ 5. - 9. ročník
a 1SG príma – kvarta)
3. stupeň (žiaci 1SG kvinta – oktáva,
1.- 4. ročník)

obed č. 1-5

obed č. 6

1,80 eur

2,50 eur

2,20 eur

2,80 eur

2,50 eur

3,30 eur

Úhrada stravného
Stravovacie konto Vášho dieťaťa dopĺňame denne z výpisov TB. Pre úhradu stravného
odporúčame zriadiť si trvalý príkaz v banke. Tak najlepšie zabezpečíte, aby Vaše dieťa
malo k dispozícii vždy dostatočný kredit na objednávanie obedov. Aktuálny stav konta sa
dá zistiť na objednávacom monitore po priložení čipu. Preplatky na stravnom sa automaticky
presúvajú do ďalšieho mesiaca, resp. nového školského roku.
Stravné uhrádzajte na účet jedálne číslo:
SK25 1100 0000 0026 2285 2215 (2622852215/1100 – Tatra banka)
konštantný symbol : 0558
variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa hradí strava (napr. 092018)
poznámka: meno, priezvisko a trieda žiaka (dôležité pre identifikáciu platby !)

Objednávanie a dodatočné prihlásenie/odhlásenie obedov
Obedy sa objednávajú najneskôr deň vopred, a to do 14.00 h na objednávacích monitoroch.
V prípade ochorenia žiaka, alebo návštevy lekára je možné dodatočne prihlásiť/odhlásiť
obed e-mailom na info@1sg.sk v deň výdaja obeda do 08.00 h., sms správou na tel. č. 0918
713 034. Do správy nezabudnite napísať meno, priezvisko a triedu žiaka,
text
„prihlasujem/odhlasujem obed“, pri prihlasovaní aj jeho číslo obeda. Ak chcete odhlásiť viac
dní, tak aj dátumy. Obedy prihlásené/odhlásené po 8.00 h nebudú akceptované. Prosíme,
aby ste možnosť dodatočného prihlásenia/odhlásenia využívali len v opodstatnených
prípadoch.
Ďakujeme, že rešpektujete naše pokyny. Uľahčuje to prácu nám a prináša väčšiu spokojnosť
Vám a Vašim deťom. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@1sg.sk, resp. tel.
č. 0905 587 103.

Bratislava 21. 08. 2018

Beáta Szénásiová, vedúca ŠJ

