STRAVOVANIE
Otázky týkajúce sa kvality a množstva stravy, prosíme, smerujte priamo na
dodávateľa stravy.
OBEDY 1. stupeň:
Prvý stupeň má mesačné platby, ktoré sa budú nahrávať do systému priebežne, čo
bude tvoriť kredit. Cena jedného obeda je 1,39 €. Cena jednej desiaty je 1,- €. Je
DȎLEŽITÉ pri každej platbe zadávať správny variabilný symbol (VS), inak nebude
platba nahratá do systému. Pri nesprávnom VS môže byť dokonca nahraný kredit
niekomu inému. Tieto platby sa preklápajú automaticky podľa VS. Pri úhrade môžete
zadávať do poznámky meno žiaka, pomôže to pri spätnom dohľadávaní v prípade
riešenia problémov s úhradami. VS zostávajú platné z minulého školského roka,
prváckym rodičom budú oznámené v priebehu prvého týždňa šk. roka. Každé dieťa,
ktoré nebolo zo stravy na daný deň odhlásené, dostane obed a bude odrátané z
kreditu. Odhlasovať obed alebo desiatu môžete na internetovej stránke v systéme
Edupage alebo cez mobilnú aplikáciu deň vopred do 14:15 alebo telefonicky na čísle
0910 259 609 v prípade obeda najneskôr do 8:00 daného dňa a v prípade desiaty
najneskôr do 7:00 daného dňa. Odhláška po tomto termíne je neplatná. Odhlásiť
treba aj všetky ostatné dni kedy dieťa nebude obedovať, prípadne desiatovať.
Odhlášky sa budú nahadzovať do systému priebežne a podľa toho sa bude
upravovať kredit automaticky. Žiak je automaticky prihlásený na obed či desiatu
pokiaľ nie je odhlásený. Predpisy na platby si môžete pozrieť v systéme na stránke
Edupage, alebo si môžete nastaviť trvalý platobný príkaz na 26,41€/mesačne. Čo je
priemerný počet školských dní v školskom roku 2017/2018 na mesiac. Kredit si
môžete kedykoľvek kontrolovať v elektronickom systéme Edupage (aj ako mobilná
aplikácia) pod Vašimi prihlasovacími údajmi, ktoré dostanete od školy. O vyúčtovanie
sa stará Marcela Szanwaldová, mob. 0911 839 075, e-mail: uhrady.pino@gmail.com
Deti 1. stupňa majú jedno jedlo bez možnosti výberu. Je to dané zákonom a nevieme
to ovplyvniť. Len deti, ktoré donesú od lekára potvrdenie a potrebe špeciálneho
stravovania, si môžu vyberať zo štyroch jedál. Tieto deti si vždy deň vopred nahlásia
vybraný obed v elektronickom systéme.
OBEDY 2. stupeň:
Druhý stupeň si kupuje (prevodom na účet) kredit, ktorý nie je na daný mesiac či
deň. Je prenosný do ďalších mesiacov a je možné ho zakúpiť v ľubovoľnom
množstve. Cena jedného obeda je 1,46 €. Cena jednej desiaty je 1,20 € . Ak žiak
nemá kredit, nie je možné objednávať. Pri kredite -15 € bude zablokované vydávanie
jedla. Je DȎLEŽITÉ pri každej platbe zadávať správny variabilný symbol (VS),
inak nebude platba nahratá do systému. Pri nesprávnom VS môže byť dokonca
nahraný kredit niekomu inému. Tieto platby sa preklápajú automaticky podľa VS. Pri
úhrade môžete zadávať do poznámky meno žiaka, pomôže to pri spätnom
dohľadávaní v prípade riešenia problémov s úhradami. VS zostávajú platné

z minulého školského roka. Objednaný a neodhlásený obed, či desiata Vám prepadá,
jeho spätné odhlásenie nie je možné. Prihlásiť sa na obed a desiatu môžete v
systéme aj na celý týždeň, najneskôr deň vopred. Odhlasovať obed alebo desiatu
môžete na internetovej stránke, alebo v mobilnej aplikácii Edupage deň vopred do
14:15, alebo telefonicky na čísle 0910 259 609 v prípade obeda najneskôr do 8:00
daného dňa a v prípade desiaty najneskôr do 7:00 daného dňa. Odhláška po tomto
termíne je neplatná. Platby a aj odhlášky sa budú nahadzovať do systému priebežne
a podľa toho sa bude upravovať kredit automaticky. Kredit si môžete kedykoľvek
kontrolovať v Edupage pod Vašimi prihlasovacími údajmi, ktoré dostanete od školy.
O vyúčtovanie sa stará Marcela Szanwaldová, mob. 0911 839 075, e-mail:
uhrady.pino@gmail.com
Postup objednávania stravy pre 2. stupeň je nasledovný:
1. Treba sa prihlásiť na internetovú stránku, alebo mobilnú aplikáciu Edupage.
Prihlasovacie údaje k svojmu účtu ste dostali v minulom školskom roku
a tieto platia i pre nasledujúci školský rok.
2. Žiak si vyberá zo štyroch jedál podľa vyveseného jedálneho lístka, z toho
dve mäsité, jedno bezmäsité a jeden miešaný šalát. Desiata je vždy len
jedna na výber. Výber treba potvrdiť.
3. Obed, alebo desiata sa objednáva vždy deň vopred.
4. Odhlásiť obed, alebo desiatu je možné podľa vyššie uvedených možností. (v
systéme, alebo telefonicky).
5. V systéme je možné objednať stravu aj na niekoľko dní dopredu.
6. Ak nie je kredit na účte, nie je možné objednávať.
7. Manuál a adresa k systému bude vypísaná zvlášť.

Číslo účtu (IBAN): SK1511000000002940027069
Ceny obedov:
1. stupeň: 1,39 EUR
2. stupeň: 1,46 EUR
Ceny desiat:
1. stupeň: 1,00 EUR
2. stupeň: 1,20 EUR
Do poznámky je nutné uviesť meno žiaka a triedu.
Jedálny lístok je k dispozícii na nástenke pri jedálni, na stránke www.pinocatering.sk
a taktiež v systéme Edupage.

