Vnútorný predpis č. 1/2019
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského zariadenia – Školskej jedálne pri Gymnáziu Matky Alexie,
Jesenského 4/A v Bratislave
Čl. I
Predmet úpravy
(1) Tento vnútorný predpis určuje výšku príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu
nákladov, výšku príspevku na režijné náklady v zariadení školského stravovania (ďalej len
„školská jedáleň“, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je rehoľa
Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame, Jesenského 4 v Bratislave a bližšie upravuje práva
a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva
na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.
(3) Vnútorný predpis vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 140, ako i zo zákona č. 544/2010 o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(4) Školská jedáleň pri Gymnáziu Matky Alexie (ďalej len „školská jedáleň“) poskytuje stravovanie
pre žiakov Základnej školy Matky Alexie, Palackého 1 v Bratislave a pre študentov Gymnázia
Matky Alexie, Jesenského 4/A v Bratislave, ktorých zriaďovateľom je rehoľné spoločenstvo –
Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame, Jesenského 4 v Bratislave, ako i pre zamestnancov
obidvoch škôl a pre cudzích stravníkov. Ako školské zariadenie je organizačnou súčasťou
Gymnázia Matky Alexie. Nemá vlastnú právnu subjektivitu.
(5) V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR § 4 ods. 3 sa od 1. septembra 2019 bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa základnej školy v sume za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
(6) Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byť
zriaďovateľ základnej školy. Zriaďovateľ v zákone stanovenom termíne podá žiadosť o dotáciu.
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Čl. II
Pôsobnosť
(1) Tento vnútorný predpis je záväzný pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých dieťa navštevuje
Základnú školu Matky Alexie, Palackého 1 v Bratislave a Gymnázium Matky Alexie, Jesenského
4/A v Bratislave, pre zamestnancov obidvoch škôl, ako i pre cudzích stravníkov.
Čl. III
Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom a študentom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v zmysle finančných pásem na nákup potravín na jedlo stanovených
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky platné od 1. 9. 2019
nasledovne:

Druh stravníka

Základná škola
primárne vzdelávanie
(stravníci od 6 – 11 rokov)
3. pásmo
Základná škola
nižšie sekundárne
vzdelávanie
(stravníci od 11 – 15 rokov)
3. pásmo
Gymnázium
(stravníci od 11 – 15 rokov)
3. pásmo
Gymnázium
(stravníci od 15 – 19 rokov)
2. pásmo
Zamestnanec Základnej
školy Matky Alexie
a Gymnázia Matky Alexie
2. pásmo
Cudzí stravník

Dotácia štátu
na podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom
na 1 obed

Výška
režijných
nákladov
na 1 obed

Výška príspevku na
čiastočnú úhradu
nákladov na 1
obed, ktorú hradí
zákonný zástupca
(zamestnanec,
cudzí stravník)

1,21 €

1,20 €

0,50 €

0,51 €

1,30 €

1,20 €

0,50 €

0,60 €

1,30 €

0€

0,50 €

1,80 €

1,33 €

0€

0,50 €

1,83 €

1,33 €

0€

0,96 €

0,90 €⁕

1,33 €

0€

0,96 €

2,29 €

Finančný limit
na nákup
potravín 1 obed

⁕ suma v zmysle ods. 14 tohto Vnútorného predpisu po odpočítaní čiastky, ktorú platí zamestnávateľ
v zmysle zákona
(2) Cena stravnej jednotky sa skladá z dvoch položiek – z ceny za potraviny a z výšky režijných
nákladov.
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(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytuje štát žiakovi
prítomnému na vyučovaní v základnej škole, ktorý si skutočne obed vyzdvihol.
(4) V prípade neprítomnosti žiaka základnej školy na vyučovaní, ktorému sa poskytuje dotácia na
podporu stravovacích návykov dieťaťa, je zákonný zástupca povinný dieťa zo stravovania
odhlásiť deň vopred, a to najneskôr do 24.00 hod. predchádzajúceho dňa, keď bude dieťa
neprítomné na vyučovaní. V prípade, že dieťa nebude odhlásené zo stravovania a nebude
prítomné na vyučovaní, nebude môcť čerpať dotáciu a zákonný zástupca bude musieť zaplatiť
obed v plnej výške. To isté platí aj v prípade, keď dieťa bolo na vyučovaní a obed si nevybralo.
Poskytnutie dotácie na stravu je viazané aj na odobratie obeda. Splnené musia byť v zmysle
zákona obidve podmienky súčasne - účasť na vyučovaní aj odobratie stravy.
(5) V prípade, že zákonný zástupca nestihne dieťa základnej školy odhlásiť zo stravy do 24.00 hod.
predchádzajúceho dňa z dôvodu začínajúcej choroby, je možné prvý deň choroby prísť dieťaťu
po obed so svojím obedárom do školskej jedálne. Kvôli neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní
bude musieť obed zaplatiť v plnej výške bez nároku na dotáciu.
(6) V prípade neprítomnosti žiaka alebo študenta Gymnázia Matky Alexie je zákonný zástupca
povinný svoje dieťa odhlásiť zo stravovania najneskôr do 7.00 hod. v deň, kedy má byť strava
vydaná.
(7) V prípade spoločných akcií organizovaných školou, budú všetci zúčastnení žiaci a študenti
hromadne odhlásení z obedov (lyžiarsky výcvik, škola v prírode, výlety, duchovné obnovy
a pod.) príslušným zástupcom riaditeľa základnej školy alebo gymnázia na základe menného
zoznamu doručeného v dostatočnom časovom predstihu minimálne 3 dni vopred vedúcej
školskej jedálne.
(8) Škola používa pri evidencii stravníkov a odobratej stravy program spoločnosti Verejnej
informačnej služby s. r. o. - VIS PLZEŇ. Odhlasovanie obedu sa uskutočňuje len elektronicky
prostredníctvom internetového portálu www.stravy.cz.
(9) Strava sa v školskej jedálni poskytuje na základe čipu, ktorý dostáva stravník po prihlásení sa
na stravu. Hodnota čipu je 6,50 € a prvý čip dostáva stravník bezodplatne. Čip je majetkom
školskej jedálne a stravník je povinný po ukončení dochádzky v škole alebo po odhlásení sa zo
stravovania čip bezodkladne vrátiť vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu, je povinný zákonný
zástupca zaplatiť poplatok – hodnotu čipu vo výške 6,50 € za vydanie nového čipu. Čip je stále
majetkom školskej jedálne a aj takto zaplatený nový čip je povinný stravník po ukončení
stravovania sa v školskej jedálni vrátiť.
(10)Zákonný zástupca dieťaťa uhradí platbu za stravu a réžiu trvalým príkazom do 15. dňa
v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom má byť strava podaná. Trvalé príkazy sa
zadávajú od 15. augusta do 15. mája.
(11) V prípade nezaplatenia stravného s poplatkom za réžiu strava poskytnutá nebude. Žiak alebo
študent bude až do zaplatenia stravného s poplatkom za réžiu odhlásený zo stravovania.
(12) Výška mesačnej platby – výška úhrady za potraviny a réžiu:
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Druh stravníka

Mesačná platba za potraviny
a réžiu spolu

Základná škola
primárne vzdelávanie
(stravníci od 6 – 11 rokov)
Základná škola
nižšie sekundárne vzdelávanie
(stravníci od 11 – 15 rokov)
Gymnázium
(stravníci od 11 – 15 rokov)
Gymnázium
(stravníci od 15 – 18/19 rokov)
Zamestnanec Základnej školy Matky
Alexie a Gymnázia Matky Alexie
Cudzí stravník

13 €

16 €
33 €
35 €
18 €
46 €

(13)Vyúčtovanie preplatkov prebieha v mesiacoch júl a august.
(14)V školskej jedálni sa nepripravujú diétne jedlá. Ak sa dieťa musí diétne stravovať a má nárok
na štátnu dotáciu, túto dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi poukázaním na účet
v banke a to spätne za predchádzajúci mesiac podľa počtu dní, v ktorých sa dieťa zúčastnilo
celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Zákonný zástupca je povinný predložiť zriaďovateľovi
lekárske potvrdenie od lekára – špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.).
(15)Žiaci a študenti gymnázia nemajú nárok na štátnu dotáciu a platia stravné v plnej výške.
(16)Cudzí stravníci uhrádzajú sumu 2,29 € za obed x počet odobratých obedov.
(17)Cena stravnej jednotky pre zamestnancov obidvoch škôl zriaďovateľa je 2,29 €, pričom
zamestnávateľ platí 55% z tejto sumy, čo je 1,26 € v zmysle zákonníka práce; zo sociálneho
fondu prispieva zamestnávateľ na obed sumou 0,13 €, zamestnanci platia zvyšok 0,90 €.
Zamestnanci rovnako uhrádzajú stravné do 15. dňa v mesiaci predchádzajúcemu mesiacu,
v ktorom sa má vydať strava.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
(1) Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019.

V Bratislave dňa 10. 06. 2019

predstavená rehole
Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame
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