
 

VÝDAJ STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 
 
Materská škola – desiata   od   8:45 do    9:15 hod. 
Materská škola – obed    od 11:15 do  11:45 hod.  
Materská škola – olovrant   od 14:15 do  14:45 hod. 
 
Základná škola – obed     od 11:45   do  13:45 hod. 
  
 Odber stravy (žiaci ZŠ, zamestnanci ZŠ a MŠ) sa vykonáva elektronickým systémom 

prostredníctvom čipu, ktorý žiaci dostanú v škole v prvom ročníku. Tento čip mu bude 

slúžiť po celú dobu stravovania v školskej jedálni a zároveň žiakovi slúži aj na 

evidenciu dochádzky v škole. Pred začiatkom stravovania je potrebné tento čip 

natypovať do programu stravné v kancelárii školskej jedálne. 

 výdaj stravy môže byť blokovaný – neuhradením stravného, odhlásením, prípadne aj 

chybným čipom – vždy riešte ihneď v kancelárii vedúcej ŠJ, 
 na jeden číp môže byť vydaný len jeden obed. 

 

ZABUDNUTIE ČÍPU NA ODBER STRAVY 
 ak si stravník zabudne čip na stravovanie , musí si dať v kancelárií školskej jedálne 

vystaviť náhradný stravný lístok, a zároveň bude zablokovaný odber stravy na číp, 

 náhradné stravné lístky sa vydávajú do 11,45 hod. 
 

STRATA ČÍPU NA ODBER STRAVY 
 túto skutočnosť treba okamžite nahlásiť v kancelárii školskej jedálne, kde  bude 

číp následne zablokovaný pre prípad neoprávneného použitia, 

 pre pokračovanie v stravovaní je potrebné zakúpiť nový číp  
 cena nového čípu  - 2,00 € 

 

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.  

Výnimkou je náhle ochorenie stravníka, kedy sa v prvý deň choroby môže odobrať strava 

do obedára a to v čase  od 11,45 – 12,00 hod. Nasledujúce dni je rodič povinný odhlásiť 

dieťa/žiaka zo stravy, odobrať stravu do obedára už nie je možné.  

Dieťa, ktoré nie je prítomné na vyučovacom procese, nárok na stravu nemá! 
 

 



 

 

 

Počas vydávania obedov platí  

PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE OSOBÁM, 
ktoré sa v školskej jedálni nestravujú (rodičia, súrodenci,.) 

 

 

 

Z hygienického hľadiska je zakázané z jedálne vynášať riad, nedojedené 
zvyšky potravín a porciovaného ovocia.  

Celé ovocie si stravník môže vziať so sebou. 
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