
lnformácie pre rodičov – obedy zdarma od 1.9. 2019 

 

Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon 375/2018, ktorým sa  mení a dopĺňa zákon 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení 

neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon c. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský  

zákon)  a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 4 ods. 6 

zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom 

sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Za 

účasť na vyučovaní je možné považovať aj napr. 1 hod. počas dňa, súťaž, školský výlet, 

exkurzia. 

 

Záloha za stravovanie v ŠJ: 

Jednorazová záloha na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza pred nástupom dieťaťa na 

stravovanie a bude zúčtovaná po ukončení školského roka (uhrádza sa posledný augustový alebo 

prvý septembrový týždeň). Stravníci, ktorí majú preplatok zo školského roka 2018/2019 iba doplatia 

sumu do zálohy a noví stravníci zaplatia zálohu v plnej výške 20 €. Platí sa poštovou 

poukážkou  alebo internetbankingom tak, ako to bolo doteraz. Pri dodržaní podmienok na priznanie 

dotácie na žiaka 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom  dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. 

z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený 

zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške na konci školského roka.  

 

Prihlásiť sa alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v 

predchádzajúci deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské 

stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu 

ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do 

obedára,  ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za 

jedlo. Taktiež uhradí plnú výšku, aj keď obed neodoberie ani do obedára. 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

Obedy sa vydávajú od 11:30 hod. do 13:30 hod.  

 

Čipový systém 

V školskej jedálni zavádzame čipový systém na výdaj obedov. Každému stravníkovi bude pridelený 

čipový kľúč, za ktorý uhradí zálohu 2 €/ks. Čipový kľúč je neprenosný a oprávňuje vlastníka na 

odber jedného obeda denne. Záloha za čip sa bude platiť  koncom augusta, prípadne prvý 

septembrový deň pred nástupom na stravovanie. Po ukončení školskej dochádzky, resp. trvalé 

ukončenie odberu obedov stravník odovzdá nepoškodený, nepopísaný čipový  kľúč vedúcej ŠJ, 

ktorá mu vráti zálohovú platbu (2,- €). V prípade straty čipu je potrebné čo najskôr kontaktovať 

vedúcu ŠJ. Ak žiak zabudne čip, oznámi to kuchárke, ktorá vydáva stravu. 

 

Strata nároku na dotáciu 

Ak rodič/žiak neodhlási stravu, môže nastať viacero situácií, kedy nebude mať žiak nárok na dotáciu.  

Príklady situácií, kedy nie je nárok na dotáciu – stravu uhrádza rodič: 

 dieťa nie je na vyučovaní a neprevzalo stravu (rodič v prípade ochorenia dieťaťa 

zabudol/nestihol odhlásiť stravu), 

 dieťa nie je na vyučovaní, ale prevzalo stravu (rodič v prípade ochorenia dieťaťa 

zabudol/nestihol odhlásiť stravu, ale prišiel do jedálne s obedárom stravu prevziať), 

 dieťa bolo na vyučovaní a neprevzalo stravu (dieťaťu v škole sa nechce ísť na obed, lebo je 

napr. dlhý rad alebo mu jedlo ponúkané v ten deň nechutí). 

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:   

- cez EduPage web stránku školy https://www.zsplavnica.sk/ 

- telefonicky na tel. č.: 0901720332, 0948696266 

- osobne v ŠJ alebo zapísaním sa do zošita, ktorý sa nachádza pri kancelárii vedúcej ŠJ. 

  

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade 

neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku 

príspevku na stravovanie, ktorá sa bude odrátavať zo zálohy. 

 



 

Diétne stravovanie ŠJ neposkytuje: 

V prípade, ak je dieťa na základe svojho zdravotného stavu lekárom – špecialistom odkázané na 

diétne stravovanie a stravovať sa bude doma, alebo mu rodič diétnu stravu pripraví doma a 

prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školskej jedálne, dotácia na stravu sa poskytne 

zriaďovateľovi a ten ju vyplatí rodičovi. Diétu dieťaťa musí potvrdiť lekár špecialista, ako je 

napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod. 

 

Osobitné stravovanie s donáškou pokrmov. Zákonný zástupca dieťaťa: 
 predloží vyjadrenie lekára  týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa s určením diagnózy a spô-

sobu osobitného stravovania, 

 hotové diétne pokrmy dodá v deň konzumácie v uzavretých, prepravných nádobách, 

 preberá plnú zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť donesených pokrmov do  školského za-

riadenia, za ich nutričnú a energetickú hodnotu, 

 zodpovedá za čistotu a zdravotnú bezpečnosť prepravných nádob, 

 podpíše informovaný súhlas zákonného zástupcu. 

  

 

(1) Príspevok na réžiu – prevádzka a vybavenie školskej jedálne – predpokladaná réžia na základe 

schválenia VZN obce bude takto: 

 
Kategórie stravníkov 

 
Výška príspevku na réžiu – prevádzku ŠJ 

stravník ZŠ -  I. stupeň, II. stupeň 2€/mesačne 

 

Podmienky úhrady príspevkov: polročne na základe šekov alebo Internet bankingu. Poplatok za 

réžiu je povinný zákonný zástupca uhradiť za celý mesiac vtedy, ak jeho dieťa odoberie v mesiaci 

minimálne jedno jedlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE v ŠJ pri ZŠ s MŠ v Plavnici 

(odovzdať do 26.6. 2019 aj v prípade, že nemáte záujem o stravovanie v ŠJ; neodovzdanie prihlášky 

považujeme za neprihlásenie sa na stravovanie) 

 
 

 

Prihlasujem svoje dieťa na stravu od 02.09. 2019               áno – nie*        

 

Ak ste označili nie: 
 

 Potrebuje Vaše dieťa diétne stravovanie?                          áno – nie* 

 

 Prihlasujem svoje dieťa na osobitné stravovanie s individuálnou donáškou pokrmov          áno – nie* 

 

 Moje dieťa sa aj napriek „obedov zdarma“ nebude stravovať v ŠJ                 bude – nebude* 

 

*nehodiace sa preškrtnúť 

 

Meno a priezvisko žiaka: ......................................................................................Trieda: …........ 

 

(ostatné údaje nemusí vyplniť rodič, ktorý nemá záujem o stravovanie svojho dieťaťa v ŠJ) 

Bydlisko žiaka:........................................................................................................................ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ............................................................................................... 

Č. telefónu ...................................................e-mail: .............................................................................. 

Číslo účtu zákonného zástupcu v tvare IBAN:  

............................................................................................................ 
 

 
 

SÚH LAS NA SPRACOVAN IE OSOBNÝCH ÚDAJ OV 

V zmysle § 11 zákona  č. 122/2013 Z.z.  o ochrane  osobných  údajov a o  zmene  a  doplnení  niektorých  

zákonov ako zákonný zástupca .................................................. týmto dávam súhlas so správou, spracovaním 

a uchovaním osobných údajov svojho dieťaťa ............................................, žiaka/žiačky .............triedy, v 

rámci informačného systému stravovania a to pre účely poskytovania stravy v zariadení školského 

stravovania, vytvárania databázy stravníkov a ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu neurčitú na 

dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (5 rokov). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle 

ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č..l 22/201.3 Z.z. zlikviduje osobné  údaje dotknutej osoby po 

uplynutí stanovenej
 
doby. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu 
a podmienky stravovania. 

 

 
V  ..............................................    dňa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

    podpis rodiča 

 

 (0948696266) 


