
Školský identifikačný systém 

vskole.sk 

Pre rodičov prináša Školský identifikačný systém niekoľko funkcií: 

 e-mailová alebo SMS notifikácia o neskorom príchode do školy – ak ţiak príde neskôr do školy, 

systém Vám automaticky odošle správu o neskorom príchode 

 On-line prehľady- prostredníctvom internetu si môţete prezerať dochádzku svojich detí, 

ospravedlniť vymeškané hodiny 

 Kamery – inštaláciou kamier zvýšime bezpečnosť vašich detí a majetku v škole 

 Výhody a zľavy – s čipovou identifikačnou kartou si môţete uplatniť zľavy v partnerských firmách 

a organizáciách 

Po pridelení prístupových práv do Školského identifikačného systému si môţete sledovať prehľady 

dochádzky, zadávať elektronické ospravedlnenky, posielať správy uţívateľom a upraviť kontaktné 

údaje. 

Preukaz žiaka 

Školská karta je preukaz ţiaka, ktorý potvrdzuje právny štatút ţiaka dennej formy štúdia. Zabezpečuje 

vstup do budovy Súkromného gymnázia na Ţitavskej ul. a na Váţskej ul. Eviduje príchod do školy aj 

odchod. Evidencia dochádzky ţiakov v škole sa vykonáva v zmysle platných predpisov.  

Školská karta je čipová karta pre evidenciu dochádzky. V škole sú nainštalované 2 druhy snímačov 

kariet. Kaţdý snímač je označený podľa smeru dochádzky „Príchod“ ;  „Odchod“    

Vo všeobecnosti platí, ţe pri príchode si treba priloţiť kartu k snímaču „Príchod“ a pri odchode 

„Odchod“. V evidencii dochádzky musíte mať za deň minimálne dva záznamy a to prvý „Príchod“ a 

druhý „Odchod“.  Záznamy musia mať vţdy pár, inak Vám systém eviduje absenciu. Ak si vôbec 

neoznačíte príchod alebo odchod, systém vám bude evidovať absenciu! 

Ďalšie funkcie 

 

Po zaplatení poplatku za kopírovanie môţete kartu pouţívať  v kopírovacom zariadení umiestnenom 

na prvom poschodí. 

Zľavy 

 

Školská karta poskytuje výhody a zľavy pri nákupoch v partnerských organizáciách a firmách. Vyberte 

si svoje zľavy na www.vskole.sk 

Nefunkčnosť alebo stratu karty ihneď nahláste tajomníčke školy: Bc. Eve Podhradskej.  

!UPOZORNENIE! 

Kartu neprehýbajte! Hlavne v chladnom prostredí môţe dôjsť k jej prelomeniu, čo spôsobí 

znefunkčnenie čipu. Kartu si odkladajte na bezpečné miesto, aby ste predišli strate alebo krádeţi.  

!VYDANIE DUPLIKÁTU JE SPOPLATNENÉ! Cena duplikátu je 9.-.€ 
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