Čipová karta
Školská jedáleň v spolupráci s riaditeľstvom školy zavádza od 01.06.2017
systém elektronického výdaja stravy. V jedálni je nainštalovaný elektronický
systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných kariet (ďalej len
I.K.), ktoré nahradia súčasné stravné lístky.

Pre rodičov z toho vyplynú nasledujúce zmeny:













Identifikačná karta SAD, ktorú dieťa používa ako platobnú kartu pri
cestovaní autobusom bude slúžiť aj ako jeho osobný preukaz na
odoberanie stravy. V prípade, že takúto kartu nemá, škola mu zapožičia
školskú čipovú kartu. Prvotné zapožičanie IK je zdarma, prípadná strata
alebo poškodenie školskej IK bude hradené poplatkom 10 € .
V prípade zabudnutia identifikačnej karty Vaše dieťa o jedlo nepríde. V
kancelárii mu vydáme náhradný stravný lístok a jedlo dostane. Náhradné
stravné lístky sa vydávajú od 8:30 do 09:30.
V prípade straty, alebo znehodnotenia identifikačnej karty, neprídete o
cenu zakúpených stravných lístkov, iba bude nutné zaplatiť poplatok 10,00
€ za vydanie novej identifikačnej karty poskytnutej školou, poprípade
vybavenie novej SAD karty.
Stará identifikačná karta sa zablokuje a prípadný nálezca nezíska Vami
zaplatené jedlo. Stratu alebo odcudzenie I.K. je potrebné nahlásiť čo
najskôr vedúcej ŠJ.
Pri odhlasovaní stravy nebudete musieť chodiť do jedálne vracať
stravné lístky. Bude stačiť telefonická odhláška alebo prihláška.
Systém zamedzí takmer všetkým podvodom so stravnými lístkami. To
tiež umožní zvýšiť kvalitu vydávaných porcií bez zbytočného zvýšenia
nákladov.
A na záver to najdôležitejšie: V prípade, že Vaše dieťa nebude
objednanú a zaplatenú stravu odoberať, podáme Vám o tom správu na
rodičovskom združení. Budete mať trvalý prehľad o tom, či si Vaše dieťa
jedlo odoberá. Sme ale presvedčení, že iste oceníte výhody, ktoré Vám a
Vašim deťom v tejto modernej dobe systém prinesie.
Zavedením IK sa zlepšia podmienky pre Vás a Vaše deti a zvýši úroveň
školského stravovania. Veríme, že pripravenú zmenu pochopíte a pomôžete
nám pri rozbehu nového systému svoju disciplínou a trpezlivosťou.
Školské identifikačné karty sa budú vydávať v kancelárii vedúcej ŠJ, každý deň
od 07:30 do 08:00 a neskôr od 12:00 do 14:00 hodín. I. K. si môžu vyzdvihnúť
rodičia osobne, alebo poveriť svoje dieťa jej vyzdvihnutím.

Návod na identifikáciu pri výdaji stravy identifikačnou kartou
1. Pripravte si identifikačnú kartu .
2. Vyčkajte, až obsluhujúci personál vydá stravu predošlému
stravníkovi.
3. Priložte IK na terminál pri okienku..
4. Obsluhujúci personál Vám vydá objednanú stravu.
5. Pokiaľ sa pri priložení karty ozve dvojnásobný dlhý signál,
znamená to, že ste si na dnešný deň stravu už vyzdvihli, alebo
stravu nemáte objednanú.
6. O riadnom objednaní sa môžete sami presvedčiť v kancelárii
vedúcej ŠJ.

Elektronický stravovací systém nainštalovala firma Verejná informačná služba,
s.r.o. Prípadné otázky a nejasnosti Vám zodpovie vedúca ŠJ.

