
Školská jedáleň informuje 
 

Vážení rodičia, školská jedáleň  pri ZŠ  Hrnčiarska 13  zavádza  od 1. 9. 2018  nový systém 

evidencie, objednávania a výdaja  stravy .  

        V  jedálni   bude   inštalovaný  elektronický   systém  pre výdaj  stravy  s využitím 

osobných identifikačných  médií - čipov, ktoré nahradia súčasné stravovacie lístky. 

Preto dávame na vedomie tým,  ktorí majú záujem stravovať svoje dieťa v školskej jedálni 

informatívne pokyny - 

- na stravovanie v školskej jedálni sa každý stravník  (aj žiak v hmotnej núdzi) 

prihlasuje na základe Zápisného lístka vydaného ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13  

- každý stravník (aj žiak v hmotnej núdzi) si zakúpi identifikačné médium - čip 

v hodnote 4 €, ktorý mu bude slúžiť po celú dobu školskej dochádzky do jedálne ako 

osobný preukaz (čip bude odovzdaný stravníkovi pri odovzdaní Zápisného lístka)  

- odber každého obeda bude realizovaný identifikačným  médiom – čipom,  manipulácia 

nie je náročná (stravník čip priloží k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku, kde 

mu bude obed vydaný,  pomoc pri práci s čipom radi poskytnú kuchárky pri výdaji 

obeda  

- stravné bude zvýšené o 4 € jednorázovo za identifikačné médium - čip 

- v prípade zabudnutia čipu stravník o jedlo nepríde, v kancelárii ŠJ dostane stravník 

náhradný lístok 

- stratu či odcudzenie čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej ŠJ, ktorá čip zablokuje 

a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatený obed 

-  v prípade straty čipu stravník nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť 

zakúpiť nový čip v hodnote 4 €  (opäť nájdený čip nie je možné vrátiť na výmenu za 

eurá) 

- systém výdaja stravy pomocou čipov zamedzí všetkým podvodom so stravovacími 

lístkami, umožni presnú a dôkladnú štatistiku stravníka, spĺňa najnovšie hygienické 

normy pre stravovanie v školských jedálňach 

- stravné je nutné uhradiť najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca!!!, Pri 

neuhradení stravy na daný mesiac bude stravníkovi znemožnený odber obeda      

(prosíme uhrádzať stravné v  danom  termíne,  aby  nedochádzalo  k  nie milým 

situáciám, že  stravník  nedostane obed)! 

- súčasťou nového systému je možnosť odhlásenia a prihlásenia stravy na internete 

(informácie k prihláseniu do aplikácie Vám budú poskytnuté v kancelárii školskej 

jedálne) 

- pri internetovom objednávaní a odhlasovaní stravy, si stravníci (rodičia) môžu 

skontrolovať dochádzku stravníka, platby, stav konta, jedálny lístok, ako aj 

skutočnosť, či stravník prihlasované jedlo aj v skutočnosti  odoberá. 
 

!!! POZOR !!! 

 

Všetci stravníci  budú prihlasovaní na nový mesiac automaticky. Stravníkovi, ktorý sa 

nevyhlási a neodoberie si jedlo, sa výška jeho konta neodpočítava .  
 

Zákonný zástupca sa zaväzuje uhrádzať náklady na stravovanie mesačne vopred, 

najneskôr do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca 
 

septembrový šek = stravné za mesiac september +  za mesiac október + 4,00 € čip 
 

Na akékoľvek  dotazy,  nejasnosti,  pripomienky Vám  radi  odpovieme  v  kancelárii vedúcej  ŠJ, 

alebo  na  tel. 057/7752708  v čase od 7,00 – 15,00 hod.  

 

V Humennom, 31. 8. 2018                                                        Demjanová Jana, vedúca ŠJ 


