
Elektronický systém evidencie odoberania stravy- Čipový systém (ČS) 

 

V mesiaci január 2016 bude v spolupráci s RZ pri ZŠ Park Angelinum spustený 
elektronický systém evidencie odoberania stravy. Pre každého stravníka je záväzné 
používanie špecifického čipového kľúča.  
 
Príspevok každého stravníka vo výške 5 € odovzdaný RZ pri ZŠ Park Angelinum do 18.12.2015 pokrýval 
finančné náklady spojené so zakúpením čipového kľúča a spustením prevádzky ČS .  

 
1. Stravníkom s úhradou 5€: 

-  bude odovzdaný čipový kľúč a prístupový kód pre online odhlasovanie zo stravy vo  web aplikácii 
- v prípade straty čipového kľúča im bude vydaný nový za poplatok 2€  

 

2.  Stravníkom bez finančnej úhrady: 

- bude po odovzdaní podpísanej zmluvy o výpožičke zapožičaný čipový kľúč, ktorý je  majetkom RZ 
- pri strate prípadne poškodení sú povinní uhradiť 3€ 

- nebude vydaný prístupový kód pre vstup do  online odhlasovania vo web aplikácii 

 

3. Žiaci, ktorí sa prihlásia na  odoberanie stravy od 1.2.2016 uhrádzajú poplatok iba za vydanie 
čipového kľúča v hodnote 3 € RZ pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice. 

 
4. Forma úhrady stravného 
Rodič po vystavení šeku prevedie úhradu stravného prevodom na účet ŠJ vždy do 5. dňa v mesiaci. 

5. Spôsob prihlasovania a odhlasovania obeda  
Žiak je odovzdanou prihláškou automaticky prihlásený na obed počas školského vyučovania. 
Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 8:00 hod v konkrétnom dni telefonicky alebo online cez 

webovú aplikáciu.  
Webová aplikácia je prístupná len pre stravníkov s uhradeným poplatkom.  

 
6. Postup pri zabudnutí čipového kľúča 

Zabudnutie čipového kľúča je potrebné pred vydaním stravy  nahlásiť administratívnej pracovníčke Šj. 
Po kontrole úhrady stravného dostane žiak jednorázový náhradný vstup do systému, s ktorým sa 

preukáže pri odbere stravy. 
 

7. Postup pri strate čipového kľúča 
Žiak musí stratu bezodkladne nahlásiť administratívnej pracovníčke ŠJ, ktorá zablokuje prístup na kód 

strateného čipového kľúča. Žiak uhradí poplatok 2€/3€ a dostane nový čipový kľúč. 
 

8. Čipový kľúč a prechod žiaka na inú školu 
Zakúpený čipový kľúč je majetkom žiaka, pri jeho prestupe na inú školu mu zostáva. Jeho špecifický 

kód bude zo systému odhlásený. Zapožičaný čipový kľúč  je žiak povinný vrátiť v nepoškodenom stave. 


