Informácia k podmienkam stravovania v ŠJ pri ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou
Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na stravu pre žiakov ZŠ.
Podľa §4 ods. 6 tohto zákona sa dotácia na stravu vo výške 1,20 € poskytne za každý deň, kedy sa
žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu. Dotácia na obed neznamená, že obedy sú zadarmo.
Táto novela zákona nezavádza povinnosť stravovania pre všetkých žiakov. Žiak, ktorý sa bude chcieť
stravovať, prinesie prihlášku na stravovanie vypísanú a podpísanú rodičom vedúcej školskej jedálne.
Nárok na dotáciu nevznikne, ak:
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a nebude odhlásený z obeda,
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a odoberie obed,
- sa žiak zúčastní vyučovacieho procesu, bude mať prihlásený obed, ale tento neodoberie.
O tom, že žiak neodobral obed, bude rodič informovaný mailom na adresu, ktorú uvedie v prihláške.
Prosíme Vás o včasné odhlasovanie obedov, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam. Snažme
sa vychovávať aj svoje deti k zodpovednosti nielen čo sa týka odhlasovania obedov, ale aj čípovania
pri výdaji.
Odhlasovanie obedov je možné do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa.
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu platnej od 1.9.2019, ktorá stanovuje
výšku finančného limitu na nákup potravín sa určuje výška príspevku rodiča na úhradu nákladov na
nákup potravín v 2. finančnom pásme nasledovne:
Žiaci 6-11 roční - ročník 1. - 4. ...............1,15 € (z toho dotácia 1,20 €, rodič nehradí )
Žiaci 11-15 roční - ročník 5. – 9. ........... 1,23 € (z toho dotácia 1,20 €, rodič hradí 0,03 €)
Doplnkové stravovanie (mliečna desiata) ................... 0,50 €
V zmysle VZN č. 1/2019 sa stanovuje podmienka na prijatie na stravovanie do školskej jedálne
uhradenie kaucie vo výške 25,00€ na pol roka pred začiatkom stravovania na základe vystaveného
šeku školskou jedálňou alebo prevodom na účet školskej jedálne
SK57 0200 0000 0000 3553 4192.
Jednorazový príspevok bude slúžiť na úhradu vzniknutých nedoplatkov dieťaťa/žiaka
V prípade nevyčerpania kaucie bude táto vrátená na účet rodiča.
Príklad č. 1: žiak 2.A . Žiak v predchádzajúcom mesiaci (september) neodobral 2 obedy a bol na
vyučovaní, tzn. nevznikol nárok na dotáciu – rodič musí doplatiť 2 x 1,20 € = 2,40 €. Suma mu bude
odrátaná z kaucie 25,00€ t. j. v novembri bude mať sumu 25,00€-2,40 € = 22,60 €.
Príklad č. 2: žiak 6.A. Žiak v predchádzajúcom mesiaci (september) odobral 2 obedy a nebol na
vyučovaní, tzn. nevznikol nárok na dotáciu – rodič uhradí 2 x 1,20 € = 2,40 €+ doplatok do 1,23€ t.j
2x0,03€= 2,46€. Suma mu bude odrátaná z kaucie 25,00€ t .j v novembri bude mať sumu 25,00€ 2,46€ =22,54€.
Jednorazový príspevok vo výške 25,00€ musí byť uhradený do 15. septembra príslušného
kalendárneho roka. V prípade, ak sa žiak prestane stravovať, je povinný túto skutočnosť oznámiť
vedúcej ŠJ a uhradiť prípadný vzniknutý nedoplatok za obedy, na ktoré nevznikol nárok na dotáciu,
do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Prihláška na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou, ul. Školská 219,
958 52 Žabokreky nad Nitrou
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskom roku 2019/2020
odo dňa ..................
Meno a priezvisko žiaka: ...............................................Bydlisko žiaka: ...................................................
Meno a priezvisko matky /zák. zást./:...................................................telefónne číslo: ...........................
Meno a priezvisko otca /zák. zást./: .....................................................telefónne číslo: ...........................
Trieda: .......................... platba: trvalý príkaz / poštový poukaz
Číslo účtu v tvare IBAN: ................................................... mailová adresa: .............................................
Cena stravovania:
obed:
žiaci 1. - 4. ročník
žiaci 5. – 9. ročník

1,15 € (z toho dotácia 1,20 €, rodič nehradí )
1,23 € (z toho dotácia 1,20 €, rodič hradí 0,03 €

Odhlásiť zo stravy je možné deň vopred do 14,00 hodiny na telefónnom čísle 038/5421103
Jednorazový príspevok na stravovanie stanovené zriaďovateľom podľa VZN č. 1/2019 v sume 25,- €
na pol roka sa uhrádza pred začiatkom stravovania najneskôr do 15 septembra na základe
vystaveného šeku školskou jedálňou, alebo prevodom na účet školskej jedálne
SK57 0200 0000 0000 3553 4192
Jednorazový príspevok bude slúžiť na úhradu vzniknutých nedoplatkov dieťaťa/žiaka.
Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20€ na výchovu k stravovacím návykom jednorazový
príspevok bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na účet.
Podľa zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách sa žiakovi základnej školy poskytne dotácia na stravu vo
výške 1,20 € v prípade, že sa zúčastní vyučovacieho procesu a odoberie stravu.
Rodič zaplatí plnú sumu ceny stravy (bez dotácie), ak:
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a nebude odhlásený z obeda,
- sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a odoberie obed,
- sa žiak zúčastní vyučovacieho procesu, bude mať prihlásený obed, ale tento neodoberie.
O tom, že žiak neodobral obed bude rodič informovaný mailom.
Platba za obedy, na ktoré v predchádzajúcom mesiaci nevznikol nárok na dotáciu, bude pripočítaná
k platbe na nasledujúci mesiac spolu s úhradou rodiča (0,03 € /obed .
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa:
Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom a to
v informačnom systéme stravné pre poskytnutia stravovania v rozsahu : meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt
a číslo účtu zákonného zástupcu žiaka.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky stravovania.

V Žabokrekoch n/N, dňa ....................... ......................................
podpis zákonného zástupcu

.........................................
podpis vedúcej ŠJ

