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                                                                                                                                ZŠ s MŠ Studienka 

         /Školská jedáleň/ 

 

Vec: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo vydáva VZN č.        /2019 výška navrhovaných príspevkov a podmienky 

stravovania sa ostatných dôchodcov. 

Dôchodci sa budú stravovať podľa výšky finančného limitu platného od 1. 9. 2011 / najvyššia veková 

kategória stravníkov t. j. stravníci stredných škôl/ a k finančnému limitu na potraviny sa pripočíta 

výška réžie, ktorá je pre dané obdobie stanovená. 

Výdaj obedov je stanovený od 11:00 do vlastných nádob, ktoré budú umiestnené vo vstupnej chodbe 

na vyhradených stoloch. Pri odbere do vlastných nádob sú určené pravidlá: musia byť 2 ks na 

výmenu, musia mať požadovanú hygienickú úroveň, nádoby musia byť uzatvárateľné, zabezpečené 

proti vyliatiu, v dostatočnom množstve, uložené v taške, označené menom. 

Stravu prihlásiť alebo odhlásiť treba osobne alebo telefonicky na čísle 0911/ 782 186 vždy deň vopred 

najneskôr však do 7.00 hod. pri ochorení. Ak sa strava odhlási včas, bude mu suma znížená v 

nasledujúcom období o odhlásenú porciu. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani 

vecná náhrada neposkytuje. 

Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred - poštovou poukážkou, IB alebo 

trvalým príkazom. 

 

Finančný limit stanovený pre dôchodcov od 1.9.2018  je 2,80 €  t.j. 1,26 € finančný limit na potraviny 

a 1,54 režijné náklady na výrobu jedného hlavného jedla. 

 

V Studienke 30. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 



 Školská jedáleň 

 

1/ Výška príspevku 

Podľa § 140 ods. 9 a v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) školská 

jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, 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. 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca vždy mesiac vopred do 1. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne. Stravník sa môže začať stravovať až po 

zaplatení stravy. Výška príspevku je uvedená v prílohe č.1 

Od 1.1.2019 podľa §4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na podporu k stravovacím návykom 

dieťaťa v hmotnej núdzi, ktorých príjem je (ZŠ)  a nie je (MŠ predškolská výchova) najviac vo výške 

životného minima sa poskytne v sume 1,20 € na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-

vzdelávacieho procesu a odobralo stravu. Ak dieťa navštevuje MŠ len v dopoludňajších hodinách 

a poskytuje sa mu len desiata, nemá nárok na dotáciu.(Rodič si hradí výšku stravnej jednotky sám). 

Dotácia je určená primárne na zabezpečenie obeda.  

- Zriaďovateľ (OÚ) určuje postupy pri poukázaní dotácie pre deti, ktoré majú diétne 

stravovanie. Nakoľko naša ŠJ nezabezpečuje takýto druh stravy, predloží rodič dieťaťa žiadosť 

o dotáciu na diétne stravovanie s priloženým potvrdením od lekára – špecialistu v školskej 

jedálni u vedúcej, ktorá následne postúpi žiadosť na OÚ Studienka.  

- Zriaďovateľ poukáže na základe žiadosti na účet rodiča v banke, dotáciu v sume 1,20 € /deň 

(poprípade poštovou poukážkou). Diétne stravovanie sa poskytuje len na základe lekárskeho 

potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako napr. gastroenterológ, diabetológ, 

imunológ a pod. ..  

- Povinnosťou rodiča je vyhlásiť dieťa zo stravy deň vopred, najneskôr do 7.00 hod,  ak sa dieťa 

nezúčastní vyučovania. Ak príde k situácii, že dieťa nebude prítomné v škole, škôlke a nebude 

ani vyhlásené zo stravy, rodič je povinný uhradiť obed v plnej výške na účet ŠJ. 

- Ak stravná jednotka v zariadení je vyššia ako výška dotácie, zriaďovateľ požaduje úhradu 

rozdielu od rodiča. 

Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie   15-18 

ročných (4 pásmo) a uhrádza sa v súlade so Zákonníkom práce, VZN obce, príslušnou kolektívnou 

zmluvou. 

Výšku réžie určuje zriaďovateľ a riaditeľ školy – štatutár, ktorej súčasťou je školská jedáleň, na 

základe údajov od vedúcej ŠJ a mzdovej účtovníčky, pričom sčíta hrubú mzdu zamestnancov ŠJ za 

kalendárny rok, poistné s príspevky zamestnávateľa do poisťovní a fondu zamestnanosti a 

prevádzkové náklady. Následne získaný súčet vydelí počtom vydaných jedál za daný kalendárny rok, 

výsledné číslo sa zaokrúhli na dve desatinné čísla. Určenú výšku réžie s prepočtom predloží na 

schválenie zriaďovateľovi. 

 

Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak zákonný 

zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom v  hmotnej núdzi.(dostáva ŠJ dotáciu od Úradu 

práce a sociálnych vecí dotáciu na stravu ) 



 

Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť telefonicky alebo osobne deň vopred, najneskôr do 

7.00 hod. ráno pri ochorení (neodhlásenú stravu je možné si vyzdvihnúť prvý deň choroby v ŠJ do 

14.00 hod.) 

 

Včas odhlásená strava sa odpočíta v platbe v nasledujúcom období. Za neodhlásenú stravu sa 

finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Ak nie je dieťa po chorobe nahlásené alebo ho rodič 

privedie od lekára neskoro do MŠ, nemožno si nárokovať stravu na daný deň. Treba dodržiavať 

odhlasovanie ale aj prihlasovanie detí na stravu. ( konkrétne nahlásiť deň odhlásenia ale aj 

prihlásenia).  

 

 

                                   Časový harmonogram výdaja jedla: 

                                         Desiata: 8.45 hod. 

                                         Obed: 11.00 -14.00 hod. 

                                         Olovrant: 14.45  hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku 

finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii 

stravníkov a v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, 

výdaj jedál a nápojov platné od 1.9.2011 následovne: 

Obec Studienka určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti a podľa finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín platné od 1.9.2011 : 

 

Finančné pásmo platné od 1.9.2018 je pásmo č. 4 

 

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa je vo výške nákladov na nákup potravín 

 

MŠ:      desiata 0,30 €         obed  0,72 €        olovrant 0,25 €        spolu: 1,27 € 

 

ZŠ I. stupeň                        obed  1,09 € 

 

ZŠ II. stupeň                       obed  1,16 € 

 

Dospelí (zamestnanci)        obed 1,26 €  

 

Dospelí (cudzí)                    obed  1,26 € + 1,54€  t.j. stanovená réžia  štatutárom školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


