
Základná škola Z. Nejedlého 2, 052 01  Spišská Nová Ves 

 

Interný poriadok 

zariadenia školského stravovania 
ŠJ pri ZŠ Z. Nejedlého 2, 052 01  Spišská Nová Ves 

 

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výţivu ţiakov v čase vyučovania v základnej 

škole, ako aj celospoločenské programy podpory zdravia a stravovanie zamestnancov školy a iných 

fyzických osôb (dôchodcovia). 

 

Úhrada nákladov na stravovanie 

 

Kategória: Obed bez dotácie 

potraviny + réžia = spolu 
Obed dotovaný 

Dotácia + príspevok rodiča = spolu 

Ţiak I. stupňa ZŠ 1,08 € + 0,50 € = 1,58 € 1,30 € + 0,28 € = 1,58 € 

Ţiak I. stupňa ZŠ -  DIETA 1,30 € + 0,50 € = 1,80 € 1,30 € + 0,50 € = 1,80 € 

Ţiak II. stupňa ZŠ 1,16 € + 0,50 € = 1,66 € 1,30 € + 0,36 € = 1,66 € 

Ţiak II. stupňa ZŠ - DIETA 1,39 € + 0,50 € = 1,89 € 1,30 € + 0,59 € = 1,89 €  

Zamestnanec ZŠ 1,26 € + 1,40 € = 2,66 €  

Zamestnanec ZŠ -    DIETA 1,51 € + 1,40 € = 2,91 €  

Cudzí stravník 1,26 € + 1,40 € = 2,66 €  

Donášaná vlastná strava diétna: manipulačný poplatok za každé takéto vydané jedlo 0,10 € 

 

Dňa 01.08.2021 končí plošné poskytovanie dotácií na stravu vo výške 1,20 € v školských jedálňach. 

 

Od 01.09.2021 rodič platí plnú hodnotu obeda:       1.stupeň  -  1,58 € 

                                                                                       2.stupeň  -  1,66 € 

  

Podľa novej právnej úpravy Zákona č.544/2021 Z.z. o dotáciách sa dopĺňa o novú skupinu detí, ktoré majú 

nárok na poskytnutie dotácie vo výške 1,30 € za kaţdý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania 

a odobralo stravu. Denný doplatok rodiča za obed s dotáciou bude: 1.stupeň  - 0,28 €  

                                                                                                                 2.stupeň  - 0,36 € 

V prípade, ţe rodič uplatňujúci si nárok na dotáciu, dieťa zo stravy neodhlási, je povinný uhradiť obed 

v plnej výške. 

  

Dotácia 1,30 € bude poskytovaná na dieťa: 

1./ ktoré navštevuje ZŠ a ţije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem                   

     je najviac vo výške sumy ţivotného minima, 

2./ ktoré navštevuje ZŠ a ţije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov neuplatnil na toto dieťa daňový  

     bonus. 
 

Ţiaci majú nárok na obed v školskej jedálni len ak sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu 
(Zákon č.245/2008, §140, odst.(1) – školský zákon a Vyh.č.330/2009, §2, odst.(1a) o zariadení školského stravovania). 

 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/ţiaka uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 15. dňa 

predchádzajúceho mesiaca na potravinový účet ŠJ : SK26 5600 0000 0075 2483 0007 

formou: trvalý príkaz, internetbanking, vklad na účet, poštová poukáţka 

V septembri sa strava uhrádza za september a október SPOLU v jednej platbe do 15. 9. 2021 

    

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy: 

 

Prihlásiť alebo odhlásiť sa zo stravovania je moţné  do 8.00 hod. v aktuálny deň. 



V prvý deň choroby dieťaťa je moţné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázového obedára (poskytuje 

školská jedáleň) v čase od 11.30 - 12.00 hod.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/ţiaka na výchovno-

vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/ţiaka zo stravovania včas odhlásiť. 

Zákonný zástupca ţiaka ODHLASUJE zo stravovania svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy, prestup 

na inú školu, ukončenie stravovania, akákoľvek zmena v spôsobe uplatňovania daňového bonusu a pod. 

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

 

Moţnosti odhlasovania zo stravovania:  

- on-line na web-stránke školy: zsnejedleho-snv ( ODHLÁSENIE Z OBEDA) do  7.30 hod, 

            nie cez aplikáciu Edupage 

- telefonicky na tel. č.:  053 446 63 66,  0904 750 073 

- osobne v kancelárii vedúcej ŠJ  

 

Výdaj stravy: 

Elekronický systém výdaja – komplexné počítačové spracovanie.  

Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v školskej jedálni a nosiť                                  

ho so sebou na obed! Čip bude slúţiť po celú dobu školskej dochádzky do jedálne ako osobný preukaz 

stravníka. Cena čipu je 3,- €, ktorého hodnota bude zarátaná k platobnému predpisu stravného. 

Ţiakom 1.ročníka budú čipy pridelené po 15.septembri. 

 

Jedálny lístok 

Jedálny lístok je zostavovaný na týţdeň vopred v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov 

v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke v školskej jedálni, na výveske pri vstupe do 

školskej jedálne a tieţ na internetovej stránke školy. 

Jedálny lístok počas 5 stravovacích dní obsahuje:  
a) 2 hlavné jedlá mäsové, 

b) 1 hlavné jedlo so zníţenou dávkou mäsa s nadstavením, 

c) 1 hlavné jedlo múčne  

d) 1 hlavné jedlo zeleninové 

Prívarky s vyuţitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú 2x mesačne. Strukoviny sa podávajú aj 

vo forme šalátov. Zelenina sa podáva môţe podávať denne v rôznych formách – jedlá so zeleninou, 

zeleninové šaláty, polievky, zeleninové obloţenia. 

ZŠ je zapojená do celospoločenských projektov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia 

a zeleniny pre deti MŠ, ZŠ a SŠ z prostriedkov EÚ: „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“. 

 

 

 

 

        Eva Minďašová                               Mgr. Miroslav Nováček 

             Vedúca ŠJ                                     riaditeľ ZŠ  

              


