STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Plzenská 1, 080 47 Prešov

Vážení rodičia !
Výška mesačného poplatku za ubytovanie žiaka v Školskom internáte pri SPŠ elektrotechnickej v školskom
roku 2019/2020 je stanovená na 20,00 €.
Možnosti platby:
1.
poštovou poukážkou typu U
2.
bezhotovostným prevodným príkazom
Poplatok za ubytovanie vo výške 20 € sa uhrádza vždy mesiac dopredu do 15. dňa v mesiaci alebo vo výške
80 € za 1. polrok prevodom na účet č. SK46 8180 0000 0070 0051 6316, variabilný symbol: dátum narodenia
v tvare DDMMRRRR, Špecifický symbol: rok a mesiac, za ktorý je úhrada napr. za september 2019 – 201909.
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka a trieda. Poplatok za 2. polrok školského roka je možné
uhradiť až v januári v minimálnej výške 40 € (január, február) alebo vo výške 120 €. Ak zadáte trvalý príkaz
do banky, je potrebné platby nastaviť nasledovne:
august 20€

september 20€

október 20€

november 20€

december 0€

január 40€

február 20€

marec 20€

apríl 20€

máj 20€

jún 0€

Uvedené pokyny Vás vyzývame striktne dodržiavať !
V prípade možných zmien Vás žiadame o zaslanie e-mailu na adresu krivdova@spse-po.sk
Identifikácia platby:
Číslo účtu: SK46 8180 0000 0070 0051 6316
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Špecifický symbol: rok a mesiac, za ktorý je úhrada napr. za september 2019 - 201909
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka a trieda
Celodenné stravovanie žiakov ubytovaných v školskom internáte je zabezpečené vo výdajnej jedálni pri SPŠ
elektrotechnickej počnúc raňajkami 2. 9. 2019. Celodenná́ stravná́ jednotka je 4,40 €. Po odovzdaní
priloženého Zápisného lístka na stravu 2. 9. 2019 dostane každý stravník „Prihlášku na stravovanie“, na ktorej
bude mať svoje prihlasovacie meno a heslo na internetovú́ stránku www.spse-po.sk alebo www.stravnici.sk,
kde pomocou stravovacieho informačného systému bude zverejnený jedálny lístok minimálne týždeň vopred
s možnosťou výberu z dvoch hlavných jedál. Zmeny, ako odhlásenie sa zo stravy počas práceneschopnosti,
alebo výber jedla môžete uskutočniť̌ najneskôr do 12.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. Odhlásenia
budú zúčtované znížením predpisu v dvojmesačnej periodicite. ISIC karta nahrádza stravné lístky počas celej
doby stravovania sa v našej jedálni. Priložením ISIC karty k čítaciemu zariadeniu, ktoré je umiestnené pri
výdajnom okienku, vám systém obsluhy oznámi oprávnenosť výdaja a druh objednaného jedla. Ďalšie
informácie ohľadom predaja, výberu jedál, odhlasovania sa zo stravy a spôsobu platenia stravného budú v
Prihláške na stravovanie, vydanej žiakovi 2. 9. 2019.
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