
 

 

Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice 
Dátum:  1.9.2022 

STRAVOVACÍ PORIADOK 
I. Strava sa prihlasuje telefonicky a na základe ZÁPISNÉHO 

LÍSTKA – PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE, ktorá sa odovzdáva 
každý nový školský rok vo vopred určenom termíne.  

II. Informácia o výške stravného je podaná telefonicky, prípadne sú 
rozdané poštové poukážky. Podľa VZN č. 103 Mesta Košice musí 
byť strava uhradená do 5. dňa v mesiaci, preto sa avízo na 
úhradu stravy  a poštové poukážky posielajú posledný týždeň 
v mesiaci predchádzajúcom. Ak je platba zaslaná po tomto 
termíne (po 5. dni v mesiaci), je nutné preukázať zrealizovanie 
platby dokladom o úhrade. V prípade omeškania platby je 
12.dňa v mesiaci  zákonný zástupca upozornený a je mu 
oznámená dlžná suma. Po nepripísaní platby do 15.dňa 
v mesiaci je dlžník zo stravy automaticky odhlásený a nebude 
mu vydaný obed až do uhradenia dlžnej sumy.  

Úhrada sa realizuje bezhotovostne (bankový prevod, trvalý 
príkaz po nastavení u admin. pracovníčky) alebo poštovou 
poukážkou. 

III. Výdaj obedov je v čase od 11.30 do 14.45 hod.  

IV. Školská jedáleň má právo v nevyhnutných prípadoch zmeniť 
jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla 
stravníkom. 

V. Strava sa odhlasuje pri neprítomnosti žiaka v škole (choroba, 
exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.). 
Odhlášky zo stravy oznamuje v ŠJ zákonný zástupca dieťaťa. 
Odhlášky je nutné oznámiť čím skôr, v ojedinelých prípadoch je 
možné stravu odhlásiť do 8.00 hod. daného dňa. Na 
odhlasovanie používať najmä e-mailové adresy: 
sjtrebisovska@centrum.sk alebo sjtrebisovska1@centrum.sk, 
prípadne telefonicky na pevnej linke č. 055/6424 311 taktiež do 
8.00 hod.  

VI. Hromadné odhlášky (t.j. výlety, exkurzie, lyžiarske výcviky, škola 
v prírode a pod.) nahlásiť min. 2 dni vopred.  

VII. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná 
náhrada neposkytuje 

VIII. Odobratie stravy (presun do vlastného obedára) je možné len v 
prvý deň choroby, ak sa stravník nestihol do 8.00 hod. odhlásiť. 



 
Obed je nutné si prevziať v čase od 11.00 do 11.30 hod. Ďalšie 
dni choroby sa obed do obedára nevydáva, je nutné stravníka zo 
stravy odhlásiť.  

IX. Stravník je povinný v školskej jedálni používať čip (náhrada za 
papierové stravné lístky). Noví stravníci dostávajú čip zdarma, 
každá ďalšia výmena (pri mechanickom poškodení, strate) je 
spoplatnená sumou 1,00€. Pri nefunkčnosti čipu je čip 
vymenený kus za kus. (Reklamačný poriadok ŠJ). 

Stravník pri výdaji stravy priloží svoj čip k zariadeniu, podľa 
ktorého ho kuchárka identifikuje. Ak sa čítačka po priložení čipu 
rozozvučí hlasným tónom, znamená to, že tento stravník buď 
nemá uhradené stravné, nie je na daný deň prihlásený na stravu, 
alebo sa ju pokúša opätovne odobrať.  

X. Strava v obedároch: Upozorňujem stravníkov, ktorí si odoberú 
obed a presunú do vlastného obedára, aby ho skonzumovali do 
ukončenia výdajnej doby t. j. do 14:45 hod. ( podľa platných 
hygienických predpisov). Za obed skonzumovaný po tejto dobe 
a za prípadné problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť 
nezodpovedáme. 

XI. Dozor v školskej jedálni vykonávajú pedagogickí zamestnanci 
škôl.  

XII. Pravidlá v ŠJ: STRAVNÍK - ŽIAK 

- vstupuje do jedálne v čase určenom na obed, 

- je povinný mať funkčný čipový kľúč,  

- zaradí sa k výdajnému okienku a na tácke si preberie vydaný 
obed 

- pri stole sa správa kultúrne (nevykrikuje, nerozpráva nahlas, 
nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje 
čistotu a pod.), neničí inventár (príbory, poháre, taniere, 
obrusy, stoličky atď), 

- po skončení obeda odnesie použitý riad k okienku, nechá po 
sebe čisté miesto, pri odchode od stola zasunie stoličku 

- v prípade nevoľnosti, úrazu okamžite informuje personál ŠJ 
alebo pedagogický dozor. 

XIII. Zo ŠJ je zakázané vynášať riad. 

XIV. Rodičia, žiaci a iné cudzie osoby, ktoré sa v školskej jedálni 
nestravujú, do priestorov jedálne nevstupujú.  

XV. Jedálny lístok je vypracovaný riaditeľkou ŠJ a hlavnou 
kuchárkou. Je zverejnený aj na internetovej stránke 
www.eskoly.sk, na nástenke v školskej jedálni a vo vestibule 
školy 



 
XVI. Prípadné pripomienky, sťažnosti, námety a otázky k stravovaniu, 

hygiene, je možné prerokovať s riaditeľkou ŠJ.  

XVII. Všetky informácie a tlačivá sú zverejnené na webovom sídle ŠJ: 
www.sjtrebke.sk. 

 

POPLATKY V ŠJ 

 I. stupeň II. stupeň 
Obedy žiaci 1,15€ 1,23€ 
Obedy žiaci diéta 1,38€ 1,48€ 

 

Obedy dospelí stravníci  1,33€ /+ réžia 1,20€/ 
Obedy Gymnázium 1,33€ 

 

Čip (pri strate, poškodení) 1,00€ 
 


