Informácie pre stravníkov v školskej jedálni pre školský rok
2021/ 2022
Stravník (v prípade neplnoletého stravníka jeho zákonný zástupca) sa prihlasuje na stravu na
základe vyplneného zápisného lístka za podmienok v ňom uvedených.
Obedy v školskej jedálni (ŠJ) sú vydávané na školskú čipovú kartu (ISIC). Žiaci, ktorí sa chcú
stravovať, prinesú vyplnený zápisný lístok do ŠJ, kde sa im aj aktivuje ISIC karta.
Maturanti (alebo žiaci končiaci štúdium v škole) sú povinní informovať sa o stave svojho účtu v ŠJ
a odovzdať žiadosť o vrátenie preplatku (www.gymhron.sk/jedáleň).
V prípade záujmu o stravovanie od prvého školského dňa je potrebné:
a) uhradiť septembrové stravné už v auguste (žiaci prvých ročníkov uvedú v poznámke pri
platbe len meno, priezvisko a číslo 1)
b) odovzdať zápisný lístok: - osobne (možné od 25.8.2021)
- mailom na jedalen@gymhron.sk (oskenovaný s podpisom
zákonného zástupcu)
I. CENY STRAVNÉHO
II. stupeň. ( príma - kvarta ) - 1,23 € + 0,30 € (réžia) = 1,53 €
III. stupeň. (4-ročné a 5-ročné štúdium, kvinta - oktáva ) - 1,33 € + 0,30 € (réžia) = 1,63 €

II. SPÔSOB PLATBY
1. prevodom na účet ŠJ. Termín realizácie platby je najneskôr do 20.dňa v mesiaci. Mesačne vopred!
Šeky nevydávame.
Mesiac a rok

September 2021
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

Počet
stravovacích dní

20
19
20
16
16
18
19
18
22
22

Suma II. stupeň
30,60 €
29,07 €
30,60 €
24,48 €
24,48 €
27,54 €
29,07 €
27,54 €
33,66 €
33,66€

Suma III. stupeň
32,60 €
30,97 €
32,60 €
26,08 €
26,08 €
29,34 €
30,97 €
29,34€
35,86 €
35,86 €

2. trvalým príkazom na účet ŠJ na obdobie od augusta do mája. Platba za stravu sa uhrádza mesačne
vopred !
Platby je potrebné nastaviť nasledovne:
príma – kvarta 32,- EUR/ mes.
kvinta – oktáva, štvorročné a päťročné štúdium 35,- EUR/mes.

III. BANKOVÉ ÚDAJE

Číslo účtu v tvare IBAN: SK98 8180 0000 0070 0009 6825
Číslo účtu: 7000096825 / 8180 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol: - pri trvalom príkaze 202122
- bankovým prevodom, internet a mobil bankingom je to mesiac a rok (napr. 092020)
Špecifický symbol: trieda, ktorú stravník navštevuje
Konštantný symbol: 0308
Do poznámky treba uviesť meno stravníka a triedu, ktorú navštevuje. Uľahčí sa tým identifikácia platby
a predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam.
Stravník, ktorý nechodí na obedy sa musí odhlásiť, inak má automaticky prihlásené obedy.
IV. VYROVNANIE PREPLATKOV
1. Preplatky sa vracajú na základe písomnej žiadosti stravníka, príp. jeho zákonného zástupcu (tlačivo
žiadosť o vrátenie preplatku www.gymhron.sk/jedáleň). V žiadosti sa uvedie meno stravníka a číslo účtu
v tvare IBAN na ktorý bude preplatok poukázaný a podpis žiadateľa.
2. Ak stravník alebo jeho zákonný zástupca o vrátenie preplatku nepožiada, preplatok bude automaticky
prevedený ako počiatočný stav na stravnom do ďalšieho mesiaca
V. ODHLASOVANIE OBEDOV
- cez aplikáciu Š, deň vopred do 12.00 hod.( novoprijatí žiaci obdržia prihlasovacie údaje od vedúcej ŠJ
po zaevidovaní žiaka na stravu.)
- telefonicky (0911 956 174 , 02/4524 4114) deň vopred do 14.00 hod. V nutných prípadoch v ten istý
deň do 8.00hod.
- SMS správou na číslo 0911 956 174
- mailom na: jedalen@ gymhron.sk
- v jedálni na termináli deň vopred do 14.30 hod
VI. APLIKÁCIA V MOBILE
Aplikácia JEDÁLEŇ je určená pre všetky mobilné telefóny s operačným systémom ANDROID.
OBSAH: - údaje o škole a prihlásenom užívateľovi (nový stravník obdrží údaje od vedúcej ŠJ po
zaevidovaní sa do systému.)
- potvrdenej alebo nepotvrdenej objednávky (červené pozadie)
- jedálny lístok
- odhlasovanie (prihlasovanie) si obedov na dané dni
ŠTATISTIKA: – pre prihlasovaného užívateľa je k dispozícii aj štatistika v ktorej si môže pozrieť prehľad
o odobratej strave a stav platieb za stravné.
NASTAVENIA: – každý užívateľ si môže nastaviť svoje prostredie v aplikácii, ktoré mu najviac vyhovuje.
VII. KONTAKTY
mobil: 0911 956 174,
pevná linka: 02 / 45 24 41 14
mail: jedalen@gymhron.sk
VIII. STRATU ISIC KARTY treba okamžite nahlásiť u zástupkyni RŠ: PhDr. Jana Oujezdská
vedúcej ŠJ : Andrea Šefčíková

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK
NÁJDETE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE :
www.eskoly.sk
www.gymhron.sk
gymhron.edupage.org

Andrea Šefčíková,
vedúca ŠJ

RNDr. Marcela Dlugošová, v.r.
riaditeľka

