
Základná škola, Školská 4, 900 24 Veľký Biel 

 

Veľký Biel, 26. august 2019 

Vážení rodičia, 

v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa určuje výška a spôsob 

úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej a materskej škole v obci 

Veľký Biel č. 1/2019  a v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách si Vás 

dovoľujeme touto cestou informovať o organizácii stravovania v šk. roku 2019/2020 

v školskej jedálni pri Základnej škole vo Veľkom Bieli a o výške úhrady za Školský klub 

detí. 

Aby sa žiak Základnej školy vo Veľkom Bieli mohol stravovať v školskej jedálni – 

„obedy zadarmo“ – musí on alebo jeho zákonný zástupca splniť nasledujúce tri 

podmienky: 

1. Zápisný lístok 

Zákonný zástupca musí vyplniť Zápisný lístok (je k dispozícii u vedúcej jedálne Bc. 

Helena Stiglitzová alebo online ako príloha tohto dokumentu) a odovzdať ho vedúcej 

jedálne. Žiak sa môže začať stravovať až nasledujúci deň po odovzdaní Zápisného 

lístka, tzn. ak žiak alebo jeho zákonný zástupca odovzdá Zápisný lístok 3. septembra, 

môže sa začať stravovať až od 4. septembra. 

2. Depozit 

Zákonný zástupca musí uhradiť depozit vo výške  mesačného stravného na žiaka, tzn. 

pre žiakov I. stupňa (ročníky 1. až 4.) vo výške 21,60 eur a pre žiakov II. stupňa 

(ročníky 5. až 9.) vo výške 23,20 eur na účet IBAN SK65 5600 0000 0018 0372 7013 



najneskôr do 6. septembra 2019 (vrátane). Do správy pre príjemcu uveďte meno 

dieťaťa a jeho triedu v šk. roku 2019/2020. 

3. Školská dochádzka 

Aby mal žiak nárok na „obed zadarmo“ v daný deň, musí v tento deň byť aspoň jednu 

vyučovaciu hodinu v škole. To znamená, ak je žiak chorý alebo sa nezúčastní 

vyučovania (z akýchkoľvek dôvodov), nemá nárok na „obed zadarmo“. 

V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, je potrebné, aby 

zákonný zástupca odhlásil dieťa zo stravy na základe pokynov vedúcej školskej 

jedálne v daný deň do 7,30 hod. na č.  02 / 44 253 673, pretože takého dieťa nemá 

nárok na dotáciu. V prípade, že zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy, musí 

uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 

v plnej výške, čo sa odpočíta z depozitu.  

Akékoľvek otázky ohľadne stravovania v šk. roku 2019/2020 zodpovieme na 

plenárnom ZRŠ, ktoré sa koná 9. septembra 2019 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome vo 

Veľkom Bieli. 

Školský klub detí (ŠKD) 

V súlade so  Všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa určuje výška a spôsob 

úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej a materskej škole v obci 

Veľký Biel č. 1/2019, čl. 4 sa zvyšuje výška príspevku v šk. roku 2019/2020 na 14 eur 

mesačne. Zákonný zástupca uhradí príspevok za ŠKD p. Demovej (vedúcej ŠKD) 

v hotovosti, vo výške 70 eur za I. polrok šk. roku najneskôr do 20. septembra 2019. 

 

Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy 

Bc. Helena Stiglitzová, vedúca školskej jedálne 

Anton Danter, starosta obce 

  



Zápisný lístok 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa: 

Meno a priezvisko dieťaťa  

Trieda v šk. roku 2019/2020  

 

na stravovanie v zariadení školského stravovania pri Základnej škole vo Veľkom Bieli 

v školskom roku 2019/2020. Súčasne svojim podpisom potvrdzujem, že akceptujem 

podmienky uvedené v sprievodnom liste. 

 

Vo Veľkom Bieli, ...................... 2019                   ...................................................... 
        zákonný zástupca dieťaťa 

 

 


