
 

 

POKYNY  PRE STRAVNÍKOV 

 
V školskom roku 2012/2013 školská jedáleň prešla na čipový systém evidencie 
stravníkov. Preto dávame na vedomie rodičom, ktorí majú záujem stravovať svoje dieťa 
v školskej jedálni informatívne pokyny. 
 
1. Čipová karta 
 
Čipová karta obsahuje jedno sériové číslo, ktoré sa priradí každému žiakovi (stravníkovi). 
Žiak dostane prvú čípovú kartu zadarmo – ako dar od rodičovského združenia pri ZŠ., 
ktorú môže používať od prvého až po deviaty ročník. V prípade straty si žiak musí zakúpiť 
novú čipovú kartu v hodnote  5 EUR. Ak sa žiak odhlási nastálo zo stravovania, alebo 
ukončí ZŠ musí odovzdať čipovú kartu. Ak sa chce žiak stravovať a nemá zakúpenú 
čipovú kartu, obedy sa mu nevydajú. Samotná čipová karta je okrem jedinečného 10-
miestneho kódu nenesie  žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne 
uložené v programe. 
V prípade straty  čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdenú čípovú kartu. 

Stratu, či odcudzenie  karty je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá 
ju zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť 
novú. Stratená karta sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatené jedlo.  

 
2.Prihlasovanie  a odhlasovanie stravy  

 
Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné vždy deň vopred do 14,30 hod. , 
v pondelok najneskôr do 6,30 hod. na tel. čísle 041/4335690, 0911 506 171 . 

 Zákonný zástupca žiaka dohliada na odhlasovanie svojho dieťaťa pri chorobe, odchode 
zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 
neposkytuje. Ak ste včas neodhlásili svoje dieťa zo stravy, môžete si obed odobrať do 
obedára v čase od 11,30 hod. - 14,00 hod. Pri odhlásení žiaka zo stravy nastálo je rodič 
povinný nahlásiť zmenu telefonicky alebo osobne.. 
Pre prihlasovanie a odhlasovanie obedov cez internet dostane každý stravník 
vygenerované prihlasovacie meno a heslo na stránku https://ktoje.vskole.sk  kde je 
môžete sledovať objednávku - odhlášku obedov, jedálny lístok aj stav konta 
stravníka. Odkaz na stránku je aj na webovej stránke školy www.zsrazusova.sk 
v sekcii O škole – Školská jedáleň. 
 
3. Úhrada stravného 

 

Platba bude zatiaľ v hotovosti.  

 


