
ODHLASOVANIE ZO STRAVY 

Kedy sa musím odhlásiť 

 počas ochorenia 

 počas neprítomnosti na výchovno – vyučovacom procese – výlety, exkurzie, škola 

v prírode, súťaže, zápasy a pod. 

Odhlasovanie zo stravy sa vykonáva: 

 deň vopred do 12,00 hod. 

 v pondelok ráno do 6,30 hod. 

Upozorňujem Vás, že po tomto termíne elektronický systém neumožní odhlásiť sa 

zo stravy na nasledujúci deň. 

Stravník sa môže zo stravy odhlásiť v uvedených termínoch: 

 prostredníctvom internetu – www.strava.cz , číslo jedálne 9855  

 osobne  v kancelárii vedúcej školskej jedálne 

 cez email-adresu –  sjjedalenlimbova@gmail.com 

          –  sjzalimbova@gmail.com 

 na telefónnom čísle +421 911 949 266 

 

ZA NEODOBRATÚ, ALEBO VČAS NEODHLÁSENÚ STRAVU 
SA NÁHRADA NEPOSKYTUJE, SPÄTNE SA STRAVA ODHLÁSIŤ NEDÁ. 
 

POZOR  !!!!! 
V prípade náhleho ochorenia stravníka je možné stravu odobrať   

LEN PRVÝ DEŇ do obedára a to v čase od 11,45 do 12,00 hod. 
Ostatné dni je rodič povinný odhlásiť dieťa/žiaka zo stravy, odobrať 
stravu do obedára už nie je možné. 
Dieťa, ktoré nie je prítomné na vyučovacom procese, nárok na stravu 
nemá! 
 
OBEDY DO OBEDÁRA sa nevydávajú pri výdajnom okienku v školskej 
jedálni, ale si ich môžete vyzdvihnúť při zadnom vchode do školskej 
jedálne – vo vyššie uvedenom čase – ráno do 10,00 hod. je potrebné 
túto skutočnosť nahlásiť školskej jedálni. 
 
OBEDY budú vydané iba: 
-do obedára, ktorý musí zabezpečiť zdravotnú bezpečnosť pokrmov, 
-obedár musí byť z nehrdzavejúcej ocele a pozostáva zo štyroch nádob 
(polievka, hlavné jedlo + príloha, šalát, nápoj). 
Do nádob zo skla, plastu alebo znečistených nádob sa obed nevydá. 
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ODHLASENIE SA ZO ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 

 

 stravník, ktorý chce ukončiť v priebehu školského roka stravovanie v školskej jedálni 

odovzdá  v kancelárii vedúcej školskej jedálne oznámenie o ukončení stravovania – 

tlačivo oznámenia nájdete na webovej stránke školy pod „Školská jedáleň“,  

 v prípade ukončenia stravovania – v priebehu školského roka, sa vyúčtovanie platieb 

(preplatok stravného) uskutoční len na základe žiadosti o vrátenie preplatku – tlačivo 

žiadosti nájdete na webovej stránke školy pod „Školská jedáleň“. 
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