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

Podmienky stravovania v školskom roku 2019/2020
Každý študent, ktorý sa bude stravovať v našej jedálni, musí mať zakúpený čip, cez ktorý si
bude objednávať obedy. Cena čipu je 2,- euro. Pri strate čipu sa suma nevracia, je potrebné
zakúpiť si nový (na študijnom oddelení školy č. miestnosti 10).
Čipy sa budú predávať pred začiatkom šk. roka, v dňoch 28. 8. 2019 a 30. 8. 2015 od 9.00 17.00 h. a 2. 9. 2019 od 8.30 - 18.00 h.,
v ostatných dňoch školského roka od 9.00 – 12.00 h. a 15.30 – 16.30 h. (napr. pri strate čipu).
Cena obedov
SZŠ 1. - 4. ročník
SZŠ 5. - 9. ročník
1SG príma – kvarta
1SG kvinta – oktáva, 1.-4.ročník

1,80 eur
2,20 eur
2,20 eur
2,50 eur

diéta
2,50
2,80
2,80
3,30

Prosíme vás o doplnenie konta vášho dieťaťa mesačne vždy k 20. dňu predchádzajúceho
mesiaca, alebo podľa vlastného uváženia. Priebežný stav konta sa dá zistiť v mobilnej
aplikácii programu alebo na objednávacom boxe na recepcii.

Číslo účtu ŠJ : SK25 1100 0000 0026 2285 2215 – Tatrabanka
Konštantný symbol : 0558
Variabilný symbol (VS): je uvedený na našej stránke v záložke Zoznam študentov:
http://www.1sg.sk/index.php?id=2200
Poznámka: meno žiaka a trieda
Odhlasovanie a prihlasovanie
Obedy sa objednávajú do 14.00 h. s možnosťou na celý týždeň dopredu. Obedy je možné
odhlásiť a prihlásiť do 8.00 h cez aplikáciu v mobile alebo cez objednávací box na
recepcii, vo výnimočných prípadoch e-mailom (info@1sg.sk)
Obedy odhlásené a prihlásené po 8.00 h nebudú akceptované.
Žiak si stravu prihlasuje, mení alebo odhlasuje cez:
a) 1sg.edupage.org – prihlási sa vpravo hore, prihlasovacie meno a heslo dostane pri
zakúpení čipu na študijnom odd. u p. Lesákovej, treba si ho v systéme zmeniť
Viac v :
Prihlásenie žiaka : http://help.edupage.org/text.php?id=1119&lang=sk
- prihlasovať sa dá aj svojim e-mailovým účtom ktoréhokoľvek poskytovateľa, ak si
po prihlásení eduPage kontom pridá ďalšie eduPage konto, v ktorom si nastaví
ľubovoľný používaný e-mail. Pozor, nepoužívajte rovnaké heslo ako do e-mailu.
Týmto spôsobom si ľahko vytvoríte aj prístup pre rodiča.
Zmena hesla : http://help.edupage.org/text.php?id=1125&lang=sk
b) Cez objednávací box na recepcii – prikladá čip /alebo ISIC čipovú kartu, ak si ju
zaregistroval na štud.odd. u p. Lesákovej.

Stravovanie začína dňom 3. 9. 2019. V našej jedálni ponúkame výber z 5 jedál a je
možnosť objednať obedy aj pre žiakov s bezlepkovou diétou.
Bližšie informácie dostanete na stretnutí rodičov alebo na tel. č. 02/50204613 , 0905587103.
Čo sa týka obedov „ZADARMO“, budeme podávať žiadosť o príspevok (cca 1,20
eur/obed/žiak) na MPSVaR, ktorý sa však týka iba žiakov základnej školy. Ak nám žiadosť
schvália, budeme vás informovať o ďalšom postupe pri platbách.

Beáta Szénásiová
vedúca ŠJ

Rodičov žiakov, ktorí majú špecifickú diétu, prosím, aby sa zastavili za mnou osobne.

Bratislava 23. 8. 2019

