ŠJ pri ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou

Smernica na poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od
1.9.2019 na základe zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych veci a rodiny SR

Na základe zápisných lístkov, ktoré budú žiakom rozdané v mesiaci september, ŠJ požiada
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom zriaďovateľa o dotáciu na stravu pre
žiakov základnej školy.
Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
vyučovania v základnej škole a odobralo obed. Dotácia na stravu je určená primárne na
zabezpečenie obeda. Ak ŠJ poskytuje deťom suchý obed, dotácia sa poskytne, ale prioritne je
dotácia určená na zabezpečenie obeda vo forme varenej stravy. Podávanie suchého obeda je
regulované príslušnými právnymi predpismi rezortu školstva. Dotácia sa poskytuje v sume
1,20 € aj v prípade, ak zariadenie školského stravovanie pripravuje stravu v celkovej sume
nižšej ako je výška 1,20 €. Uvedený rozdiel môže byť použitý napr. na skvalitnenie jedla,
alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení
školského stravovania. Ak je stravná jednotka vyššia ako je výška dotácie ŠJ má právo
požadovať úhradu vo výške rozdielu od zákonného zástupcu. Počas pobytu detí v škole
v prírode alebo na lyžiarskom výcviku sú deti odhlásené zo stravy, dotácia sa neposkytuje.
Poskytovanie dotácie na dieťa odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie sa
poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom
/gastroenterológ, diabetológ, imunológ/. Školská jedáleň diétne stravovanie neposkytuje –
dotáciu v sume 1,20 € vyplatí zákonnému zástupcovi žiaka na účet zákonného zástupcu
v banke.
Ak zákonný zástupca/žiak neodhlási stravu, môže nastať viacero situácií, kedy nebude mať
nárok na dotáciu
-

zákonný zástupca žiaka v prípade ochorenia dieťaťa zabudol/nestihol odhlásiť stravu
– dieťa nie je na vyučovaní a neprevzalo stravu

-

-

zákonný zástupca žiaka v prípade ochorenia dieťaťa zabudol/nestihol odhlásiť stravu,
ale prišiel do školy s obedárom stravu prevziať – dieťa nie je na vyučovaní a prevzalo
stravu
dieťaťu v škole sa nechce ísť na obed, lebo je napr. dlhý rad alebo mu jedlo ponúkané
v ten deň nechutí – dieťa je na vyučovaní a neprevzalo stravu

Prihlasovanie na odber stravy, alebo odhlasovanie stravy sa robí priamo v kancelárií vedúcej
školskej jedálne alebo telefonicky na tel.č. 057/4883641 .
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásenie sa zo stravy je potrebné najneskôr do 7.45 hod
v daný deň.
Každý nový stravník bude odoberať stravu na čipovú kartu ,ktorú používa pri preprave SADkou. Táto karta bude načipovaná do terminálu na odber stravy vedúcou ŠJ.
Stravníkom, ktorí čip vlastnia, platí naďalej.
Variabilný symbol nový stravník dostane v kancelárií vedúcej ŠJ.
S podmienkami prihlasovania sa a odhlasovania zo stravy budú oboznámení zákonní
zástupcovia žiaka a tí musia podpísať zápisný lístok, na základe ktorého bude žiak na stravu
prihlásený. Svojím podpisom preberajú zodpovednosť za prihlásenie a odhlásenie žiaka na
obed.
Školská jedáleň od 1.9.2019 bude používať finančnú normu na uvarený obed podľa
3.finančného pásma vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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I. stupeň:

Doplatok za obed na mesiac : 0,11€ x 20 dní = 2,20 €

II. stupeň:

Doplatok za obed na mesiac : 0,20€ x 20 dní = 4 €

zákonného
zástupcu

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci
v hotovosti priamo vedúcej ŠJ ,alebo na účet školskej jedálne číslo:
SK65 0200 0000 001637136356 , Variabilný symbol dostane stravník v kancelárií vedúcej
ŠJ.

Ďalšou podmienkou je zálohová platba na stravovanie vo výške 20€, ktorá bude použitá na
vyrovnanie nevyhláseného obeda a ktorá musí byť zaplatená najneskôr do 15.dňa v mesiaci
september.
K poplatkom je pripočítaná aj výška 0,10 € na 1 obed – čiastočné režijné náklady.
Zdenka Lukačinová,vedúca ŠJ

