
Základné informácie a pokyny k začiatku školského roka 

pre budúcich prvákov 

Pre dochádzkový systém v škole je potrebné:  

1. Zakúpiť si ISIC kartu, ktorú okrem evidencie dochádzky môžete využívať pri rôznych nákupoch, 

zľavách, vstupnom, cestovaní.... 

(leták k ISIC kartám Vám bol zaslaný, popr. ste si ho vyzdvihli pri zápise žiaka) 

- žiadosť k vydaniu ISIC karty vybavíte u školského administrátora (p. Ondrejka, hlavná budova, 

2.poschodie, číslo dverí 210) 

Poplatok za zakúpenie karty = 20 eur  (poplatok platíte pri doručení podpísanej žiadosti + je 

potrebné doniesť aj fotografiu v max. veľkosti 2,8 cm x 3,33 cm ) 

- ISIC pre potreby evidencie dochádzky je možné  vybaviť  od 21.08.2017.  Následne si ISIC môžete 

vybaviť kedykoľvek aj počas školského roka. 

alebo 

2. Zakúpiť si čip, ktorý bude slúžiť výlučne iba na evidenciu dochádzky žiaka.  

Poplatok za zakúpenie čipu = 2 eurá 

Čip je možné zakúpiť v termíne od 21.08.2017 u školského administrátora (p. Ondrejka, hlavná

budova, 2. poschodie, číslo dverí 210) 

V prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni je potrebné :  

1. Doručiť zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie (tlačivo si môžete stiahnuť tu) 

2. Zakúpiť si stravovací čip – záloha 5 Eur. Po ukončení štúdia čip vrátite a záloha vám bude vrátená. Čip 

si môžete zakúpiť od 21.08.2017, popr. ihneď pri nástupe do školy na sekretariáte školy,  u tajomníčky 

(p. Truhlářová)  

3. Uhradiť stravné za september najneskôr do 20.08.2017  

číslo účtu : SK11 8180 0000 0070 0049 5703 

poznámka: Meno, Priezvisko a trieda žiaka 

konštantný symbol: 0308 

variabilný symbol: bude žiakom oznámený na začiatku školského roka a následne je potrebné ho vždy 

uvádzať 

4. Informácie ohľadne stravovacieho systému, odhlasovania stravy a platby si môžete prečítať na web 

stránke školy, v sekcii  „stravovanie“ 

Pre potvrdenie tlačív na zľavy na cestovnom je potrebné:  

Autobus:  

- Doniesť tlačivo príslušnej autobusovej dopravy pre potvrdenie o návšteve školy  

Vlak:  

- Tlačivo je k dispozícii aj v škole a bude Vám vydané a potvrdené priamo na vyžiadanie. 

https://gypy.edupage.org/files/Tlaciva/prihlaska_strava17-18.docx

