
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

 ŠKOLSKEJ JEDÁLNE 

ZŠ KARLOVESKÁ 61 BRATISLAVA 

 

 

Školská jedáleň (ďalej len ŠJ) poskytuje stravovanie ţiakom základnej školy (ďalej len ZŠ) a 

zamestnancom školy vo forme obeda. 

 

Kontakty: telefón 0903 / 255 011 e mail: jedalen@zskarlova61.sk, odhlasky@zskarlova61.sk 

 

 

 I. Príspevok zákonného zástupcu žiaka na jeden obed 

 

 1. stupeň 1,90 € 

 2. stupeň  2,10 € 

 3. zamestnanci školy 1,81 € 

 4. cudzí stravníci 4,70 € 

 

  

1. Zákonný zástupca ţiaka uhrádza okrem príspevkov na nákup potravín, čiastočný príspevok na 

reţijné náklady vo výške 15,- € / mesiac. Reţijný príspevok je nevratný. Reţijný príspevok sa 

uhrádza za kaţdého stravníka, ktorý odobral v mesiaci aspoň jeden obed. 

2. Príspevok na nákup potravín a úhradu reţijných nákladov zákonný zástupca ţiaka a zamestnanec 

školy uhrádza mesačne vopred vţdy minimálne jeden deň pred začatím nasledujúceho mesiaca. 

3. Zákonný zástupca stravníka uhrádza stravné na účet IBAN SK57 5600 0000 0086 1850 9008 

vedený v Prima Banke bankovým prevodom alebo vkladom na pobočke, alebo poštovou 

poukáţkou Slovenskej Pošty. 

4. Obed je stravníkovi vydaný po prihlásení sa elektronickým čipom pri výdajnom pulte. 

 

 

II. Objednávanie stravy 

 

1. Podmienkou objednania stravy je úhrada stravného podľa predpisu riadne a včas. 

2. Všetci stravníci sú prihlásení na OBED 1, ak si chce stravník objednať OBED 2, môţe tak urobiť 

na stránke https://www.eskoly.sk/ alebo osobne po prihlásení sa  elektonickým čipom na 

prihlasovací terminál v ŠJ do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. 

 

 

III. Výdaj stravy 

 

1. Obedy sa vydávajú kaţdý pracovný deň počas školského roka v čase od 12,00 – 14,15 hod. 

2. Bez elektronického čipu môţe byť vydaný obed iba so súhlasom vedúceho ŠJ alebo šéfkuchára. 

3. V prípade zmeny vyučovania môţe byť čas výdaja obedov upravený podľa potrieb školy. 

 

 

IV. Odhlasovanie stravy 

 

1. Obedy sa odhlasujú do 7,30 hod. 

2. Obedy sa odhlasujú na stránke https://www.eskoly.sk/ alebo SMS správou na číslo  0903 / 255 

011 alebo emailom na odhlasky@zskarlova61.sk alebo na prihlasovacom terminále v ŠJ. 
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V. Ukončenie stravovania 

 

1. Ukončenie stravovania je moţné iba písomne.  

2. Ţiadosť o ukončenie stravovania je moţné poslať mailom na jedalen@zskarlova61.sk alebo     

    doručiť osobne vedúcemu ŠJ alebo poštou na adresu školy. 

3. Ukončenie stravovania ţiakov 9. ročníka po skončení školského roka je automatické. 

4. Ukončenie stravovania nezaplatením stravného na ďaľšie obdobie nie je moţné. 

 

 

 

VI.   Vyúčtovanie 

 

1. Preplatok sa odráta zo stravného v nasledujúcom mesiaci. 

2. Preplatok za mesiac Jún sa odráta zo stravného v mesiaci September v nasledujúcom školskom 

roku alebo po dohode s vedúcim ŠJ bude vrátený na účet. 

 

 

VII. Dozor v ŠJ 

 

1. Dozor v ŠJ pre 2. stupeň vykonávajú pedagogický zamesnanci ZŠ podľa rozpisu dozorov v ŠJ. 

2. Dozor v ŠJ pre 1. stupeň vykonávajú vychovávateľky ŠKD. 

 

 

 

VIII.  Stravovanie stravníkov v školskej jedálni 

 

1. Kaţdý ţiak má právo stravovať sa v ŠJ. 

2. Do ŠJ vstupujú stravnící v čase určenom na výdaj obedov, bez vrchného odevu, bez čiapky a bez 

školskej tašky, tieto si môţu odloţiť v šatni ŠJ. 

3. Vstup do ŠJ je zakázaný ţiakom, ktorí sa v ŠJ nestravujú, rodičom a cudzím osobám. 

4. Počas výdaja obedov sa stravník riadi pokynmi pedagogického dozoru a zamestnacov ŠJ. 

5. V ŠJ sa stravník zdrţiava iba nevyhnutný čas. 

6. Stravník sa v ŠJ správa slušne, aby svojim správaním neobťaţoval ostatných. 

7. Pred odchodom zo ŠJ odnesie pouţitý inventár k odkladaciemu okienku a roztriedi ho. 

8. Ak stravník znečistí stôl, stoličku alebo podlahu oznámi toto pani upratovačke, pedagogickému 

dozoru alebo zamestnancovi ŠJ, ktorí sa postarajú o nápravu. 

9. Za porušovanie prevádzkového poriadku ŠJ moţe byť stravník vylúčený so školského 

stravovania. 

10. Jedálny lístok je zverejňovaný na internetovej stránke školy, na stránke https://www.eskoly.sk/ a 

na nástenke ŠJ pravidelne, vţdy minimálne 3 dni pred začatím nového pracovného týţdňa 

11. Pripomienky a ţelania je moţné prejednať osobne s vedúcim ŠJ v kancelárii ŠJ, alebo 

telefonicky na čísle 0903 / 255 011 kaţdý pracovný deň od 7,30 do 9,00 alebo emailom na 

jedalen@zskarlova61.sk 

 

 

 

 

V Bratislave 16. 2. 2023      ___________________________ 

                        Marek Ravasz 

                 vedúci školskej jedálne 
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