
Oznam pre stravníkov a nových žiakov 

oznamujeme rodičom a všetkým stravníkom, že i na školský rok 2020/2021 je potrebné, aby mal 

každý žiak podpísanú platnú prihlášku na stravu.  

- Prihlášku si môžete stiahnuť z webu, popr. ju žiak dostane aj pri nástupe do školy 

Číslo účtu pre úhradu a variabilný symbol pre úhradu zostávajú nezmenené 

Odporúčame mesačnú platbu 35 Eur. 

Číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0049 5703 

Variabilný symbol: - dostal každý žiak pri nástupe do školy 

Výška stravného zostáva nezmenená:  

Príma, sekunda, tercia a kvarta     – mladší žiaci    1,43 € 

Kvinta, sexta, septima, oktáva, 1., 2., 3., 4. a 5. ročník  – starší žiaci    1,53 € 

 

Noví žiaci a stravníci 

V prípade záujmu o stravu musí mať žiak splnené všetky podmienky:  

1. doručiť prihlášku na stravu   

- prihlášku si môžete stiahnuť z webu, popr. ju žiak dostane aj pri nástupe do školy.   

- do prihlášky uviesť číslo účtu, na ktoré bude vrátený na konci roku prípadný zostatok z kreditu 

2. zakúpiť čip na stravu (záloha 5€ ), pri vrátení čipu sa vracia aj záloha 

- čip si môžete zakúpiť v škole už od 17.08.2020 na sekretariáte školy, č. dverí 115 

3. Uhradiť čiastku na účet najneskôr do 28.08.2020.  

- uhradiť stravné na vyššie uvedené číslo účtu 

- variabilný symbol môžete získať priamo pri kúpe čipu, alebo si ho telefonicky zistiť    

   na sekretariáte, tel. číslo. 033/7989312 

- v každej platbe do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka 

 

 

• Stravné sa uhrádza vždy mesiac dopredu. 

• Obedy si žiak neobjednáva sám, objednáva sa automaticky deň vopred o 10,30 hod.  

• Po 10,30 hod. nie je možné obed na nasledujúci deň ani objednať, ani zrušiť.  

• Obed je objednaný za predpokladu, že žiak má na účte dostatok fin. prostriedkov a zároveň má 

aktívny čip na stravu.  

• Obedy sú objednané a odrátané z účtu vždy na obdobie, na aké je nadefinovaný jedálny lístok. V 

prípade, že si žiak následne riadne obed odhlási, o sumu stravného sa mu kredit opäť navýši.  

• Odhlásiť si obedy musí iba žiak, popr. rodič, a to vždy najneskôr deň vopred do 10,30 hod.  

- cez web aplikáciu na stránke školy–v sekcii stravovanie - http://stravovanie.gypy.sk/webkredit/ 

- alebo čipom na zariadení v škole 

- odhlásiť stravu telefonicky nie je možné ! 

- za neodhlásený a neodobratý obed sa peniaze nevracajú.  

• Manuál k stravovacej aplikácii nájdete na web stránke školy v sekcii stravovanie 

• Prihlasovacie meno má každý vlastné - je variabilný symbol, pod ktorým uhrádzate stravu, 9-

miestny číselný kód.  Heslo je rovnaké pre každého: gpdcpn.  

 

 

 

Keďže každý žiak má vlastný variabilný symbol, dovoľujeme si Vás upozorniť na správne 

zadávanie tohto 9-miestneho čísla pri každej platbe za stravu. 

Zároveň všetkým stravníkom oznamujeme, že stravovanie je zabezpečené od 03.09.2020. 

https://gypy.edupage.org/a/prihlaska-na-stravovanie
http://stravovanie.gypy.sk/webkredit/

