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Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Riaditeľka ZŠ s MŠ, Veľký Folkmar 328, vydáva tento vnútorný predpis ktorý upravuje
poskytovanie stravy žiakom školy.
1. Účelom tejto smernice je stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania v Školskej jedálni
pri Základnej škole s materskou školou, Veľký Folkmar 328 (ďalej len ŠJ) v zmysle Zákona
č. 544/ 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v § 4
ods.6 sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len
„dotácia na stravu“) žiakovi v základnej škole v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak
zúčastní vyučovania a odoberie obed. Dotácia je určená na nákup potravín na prípravu
hlavného jedla v ŠJ s účinnosťou od 1.9.2019.
2. Smernica určuje termín a spôsob objednávania a výdaja stravy, platby za stravovanie a
ostatné podmienky spojené so stravovaním v ŠJ pre žiakov a iných stravníkov.

Článok 2
Podmienky poskytnutia dotácie pre žiakov
1. Žiak má nárok na dotáciu jedného hlavného jedla denne vo výške 1,20 € podľa § 4 ods.6
Zákona č. 544/ 2010 Z.z. ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole
s materskou školou, Veľký Folkmar 328(počet hodín prítomnosti na vyučovaní nie je
rozhodujúci) a je prihlásený na obed v školskej jedálni.
2. Podmienka uplatnenia dotácie :
a) Zákonný zástupca žiaka vypíše zápisný lístok na stravovanie v školskej jedálni
(Príloha č. 1),
b) riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka na stravovanie v školskej jedálni. (Príloha č.1),
c) zákonný zástupca žiaka má povinnosť zaplatiť:mesačný doplatok za stravovanie, ktorý
prekračuje výšku dotácie sa bude osobne platiť v hotovosti u vedúcej ŠJ 2x
v školskom roku a to od 1.11. do 20.11. za mesiace september až december a od 1.5.
do 20.5. za mesiace január až jún.
3. Žiak, ktorý je odkázaný zo zdravotných dôvodov na osobitné stravovanie, má nárok na
dotáciu vo výške 1,20 € podľa § 4 ods.6 Zákona č. 544/ 2010 Z.z. podľa Článku 4 tejto
smernice.
4. Žiak, ktorý reprezentuje školu, zúčastňuje sa výletov, kultúrnych podujatí, plaveckého
výcviku alebo absolvuje iné formy výchovno-vzdelávacieho procesu mimo priestorov školy a
vráti sa do školy má nárok na dotáciu na stravu a odoberie obed v školskej jedálni.
5. Nárok na dotáciu na stravu zaniká:
a) žiak ktorý sa nezúčastnil vyučovania, nemá nárok na dotáciu na obed, ale ani na obed
v danom dni,

b) ak sa žiak ZŠ vzdeláva mimo územia SR (§ 23 písm. b Zákona č. 245/2008 Z.z.)
c) ak je žiak vzdelávaný sa podľa individuálneho učebného plánu (§ 23 písm. f Zákona č.
245/2008 Z.z.)
d) ak žiakovi zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v ZŠ (§24 ods.2 písm. a
Zákona č. 245/2008 Z.z.,
e) žiakom prvého stupňa ZŠ, ktorým vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa
osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady (§ 24 ods. 2 písm. b Zákona č. 245/2008
Z.z. )
f) žiakovi, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a je v domácom
ošetrení (Z.z. §24 ods.3 Zákona č. 245/2008)
g) žiakom v škole prírode, na lyžiarskom výcviku a pod., kedy sa poskytuje financovanie
na stravovanie iným spôsobom.
h) v prípade neprítomnosti žiaka jeden deň v škole (napr. rodinné dôvody, vyšetrenia u
lekára a pod.), nevzniká nárok na dotáciu na stravu. Povinnosťou zákonného zástupcu
je odhlásiť žiaka z obeda. V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neodhlásil zo
stravovania, je povinný uhradiť dotáciu za neodobratý obed zo zálohovej platby podľa
Článku 2 ods. 2 písmeno c.
Článok 3
Spôsob a forma stravovania žiakov
1. Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328 zabezpečuje stravovanie
žiakov podľa zásad správnej výživy. Jedlá a nápoje pre stravníkov sú pripravované
podľa materiálno-spotrebných noriem, odporúčaných výživových dávok a receptúr pre
školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR.

Článok 4
Osobitné stravovanie žiakov
1. Osobitné stravovanie je určené pre deti vyžadujúce v oblasti výživy osobitnú pozornosť s
dosahom na zdravotný stav dieťaťa. Dotácia na stravu za podmienok v Čl. 2 bod 1-4 v sume
1,20 € bude poskytnutá žiakovi po splnení všetkých podmienok osobitného stravovania.
2. Podmienky uplatnenia dotácie :
a) Zákonný zástupca prihlási žiaka na uplatnenie dotácie na stravu podaním osobitnej
prihlášky,
b) zákonný zástupca k žiadosti priloží písomné lekárske vyjadrenie vystavené
odborným lekárom –špecialistom, t.j. diabetológ, gastroenterológ, imunológ,
alergiológ a pod., o zdravotnom stave dieťaťa, ktorésa nemôže stravovať v ŠJ a
vyžaduje si osobitné stravovanie.
c) riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka pre osobitné stravovanie a uplatnenie dotácie
na stravu.
3. Školská jedáleň nepripravuje osobitné stravovanie – diétne jedlá.
4. Spôsoby osobitného stravovania žiakov sa môžu realizovať:

a) v domácom prostredí, ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže stravovať v ŠJ,
b) v ŠJ, ak zákonný zástupca prinesie diétny pokrm pre dieťa v MŠ v obedári do ŠJ. Toto
jedlo bude žiakoviohriate a podané na tanieri. V tomto prípade zákonný zástupca
vyplní informovaný súhlas. V oboch prípadoch osobitného stravovania zákonný
zástupca žiaka poberá plnú dotáciu na stravu podľa Zákonač. 544/2010 Z.z. §4 ods.6).
5. Dotáciu na stravu žiaka s osobitným stravovaním bude vyplatená na účet zákonného
zástupcu po schválení a vydaní rozhodnutia riaditeľa ZŠ. Termín vyplatenia dotácie sa
stanovuje najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac, v ktorom bol
uplatnený nárok na dotáciu na stravu pri osobitnom stravovaní. (Výpočet : počet dní žiaka na
vyučovaní za mesiac x 1,20 €).
Článok 5
Výška stravného a podmienky úhrady poplatkov spojených so stravovaním
1. Výška stravného je stanovená v súlade s platnými finančnými pásmami na nákup potravín
pre jednotlivé kategórie stravníkov spolu s čiastočnou úhradou režijných nákladov, ktoré sú
stanovené na základe nového VZN obce Veľký Folkmar 332 č. 4/2019 a rozhodnutia riaditeľa
ZŠ od 01.09.2019
2. ŠJ poskytuje stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov , ktoré uhrádza zákonný
zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky. ( 2. finančné pásmo na nákup potravín vydaných
MŠVVaŠ SR.).

Deti MŠ
Žiaci 1.-4. roč.
Žiaci 5.-9. roč.
Zamestnanci

Stravná
jednotka
/2. fin. pásmo/
1,45 €
1,15 €
1,23 €
1,33 €

Spolu

Dotácia

1,45 €
1,15 €
1,23 €
1,33 €

1,20 €
1,20 €
1,20 €
0€

Platba nad
rámec dotácie
0,25 €
0€
0,03 €

2. Platby za stravu nad rámec dotácie na stravu uskutoční zákonný zástupca žiaka.
3. Rodič je povinný včas oznámiť skutočnosť, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
4. Preplatok dotácie bude využitý na obohatenie obedov, na skultúrnenie stravovania
a iné režijné náklady – čistiace potreby, OOPP, inventár, energiu, mzdové náklady.
Článok 6
Odhlasovanie žiakov zo stravy a sankcie za neodhlásenie žiaka zo stravy
1. Stravník si môže v priebehu mesiaca stravu odhlasovať na jednotlivé dni. Odhlasovanie je
potrebné urobiť deň vopred, najneskôr do 7.45 hod. ráno v daný deň.

2. Zákonný zástupca má povinnosť žiaka z obeda odhlásiť. Ak sa neodhlási do 7.45 hodiny v
daný deň, cenu obeda musí zaplatiť zákonný zástupca žiaka v plnej výške zo zálohovej
platby za neodobratú stravu.
3. Odhlasovanie stravy pre stravníkov je možné prostredníctvom tel č. 0902 918 992, osobne
u vedúcej ŠJ, alebo u triednych učiteľov žiakov ZŠ.

5. Zákonný zástupca, ktorý nesúhlasí, aby sa žiak stravoval v školskej jedálni z dôvodu
nezáujmu, napíše odhlásenie z odberu stravy.
Článok 7
Podmienky výdaja stravy v školskej jedálni
1. Výdaj hlavného jedla (dotovaná strava) sa podáva v čase od 11.30 do 13.25 hod.
2. Obed sa vydáva len v školskej jedálni na stolový riad ŠJ a je podmienený konzumáciou
obeda v ŠJ.
3. Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.
4. Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v školskej
jedálni nestravujú. Výnimkou je náhle ochorenie žiaka – v tom prípade si rodič môže odobrať
obed v prvý deň ochorenia do obedára na mieste určenom na tento účel.
Nasledujúce dni je zákonný zástupca povinný žiaka odhlásiť. V iných prípadoch sa strava do
obedárov nevydáva.
Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
Článok 8
Jedálny lístok a pripomienky stravníkov
1. Jedálny lístok je zverejnený na webovej stránke školy, na nástenke v ŠJ a MŠ.
2. Pripomienky (pozitívne alebo negatívne) na kvalitu stravy, na personál, či iné môže
stravník resp. zákonný zástupca uplatniť:
a) v písomnej forme na adresu: ZŠ s MŠ Veľlký Folkmar 328, 055 51
b) telefonicky na tel. č. +421902 918 992 – vedúca jedálne, p. Kollárová
c) elektronicky na email: zsfolkmar@gmail.com
d) osobne u vedúcej ŠJ
Článok 9
Správanie sa stravníkov v školskej jedálni
1. Každý žiak ZŠ má právo stravovať sa v ŠJ.
2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.

3. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne počas výdaja obedov
nevstupujú.
4. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných
pedagógov.
6. Pri stole sa správajú kultúrne - nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, nenechávajú po sebe
odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu. Neničia obrusy, taniere, šálky, príbory.
7. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníčke školskej jedálne, ktorú
požiada o pomoc. Ak je to možné, po sebe uprace.
8. Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a stolový riad.
9. Po konzumácii obeda odnesie použitý riad na určené miesto.
10. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť
pedagogickému dozoru.
11. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru či hrubé nekultúrne správanie môže
byť žiak napomenutý, resp. dočasne vylúčený zo školského stravovania.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania 1.9.2019 a je zverejnená na webovej
stránke školy, v školskej jedálni, je uložená u riaditeľa školy a je prístupná všetkým
stravníkom školskej jedálne .
2. Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnená riaditeľka ZŠ alebo ňou
poverená osoba.
3. So smernicou o stravovaní v ŠJ sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci a ich zákonní
zástupcovia.
4. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č.122/2013Z.z. o ochrane
osobných údajov a od 25.5.2018 v súlade zo zákonom č. 18/2018 Z.z.

Vo Veľkom Folkmare, 26.8.2019
-

-------------------------------------Mgr. Jana Guľová

Prílohy:
1 – Zápisný lístok na bežné stravovanie s rozhodnutím riaditeľky o prijatí alebo neprijatí na stravovanie.

Prerokované s výborom ZO OZ pri ZŠ s MŠ Veľký Folkmar 328
Dňa: 26.8.2019
Za výbor predseda ZO OZ: Ing. Jana Mrázová ......................................................................
Príloha č. 1
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 055 51 Veľký Folkmar č. 332______________

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA
*
Záväzne prihlasujem seba/svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania
V školskom roku: .....................................................odo dňa ...............................................................

Meno a priezvisko stravníka: ................................................................................................................
Bydlisko stravníka: ................................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu (ak je stravníkom dieťa, žiak).................................................
Číslo telefónu stravníka (zákonného zástupcu): ...................................................................................
*
Stravník bude odoberať denne: obed
desiatu (deti MŠ)
desiatu, obed, olovrant (deti MŠ)
*
*
Stravník patrí do vekovej kategórie: dieťa MŠ, alebo dieťa v poslednom ročníku MŠ (predšk. veku)
žiak I. stupňa ZŠ
žiak II. stupňa ZŠ
zamestnanec ZŠ
cudzí stravník (dospelý)
*

Dieťa, žiak je/nie je stravníkom v hmotnej núdzi
*
Dieťa, žiak je/nie je odkázané na diétne stravovanie
Poznámka: ............................................................................................................................................

Podmienky stravovania v zariadení školského stravovania
Úhrada nákladov na stravovanie od stravníka vo výške nákladov na nákup potravín (2.finančné pásmo) je:
Dieťa MŠ (desiata).................................................................................................... 0,36 €
Dieťa MŠ (desiata, obed, olovrant).......................................................................... 1,45 €
Dieťa MŠ v hmotnej núdzi a v predšk. veku (desiata, obed, olovrant)..................... 0,25 € (cena jedál 1,45€)
Žiak I. stupňa ZŠ ....................................................................................................... 0,00 € (cena jedla 1,15€)
Žiak II. stupňa ZŠ ...................................................................................................... 0,03 € (cena jedla 1,23€)
Žiak I. stupňa ZŠ v hmotnej núdzi ........................................................................... 0,00 € (cena jedla 1,15€)
Žiak II. stupňa ZŠ v hmotnej núdzi .......................................................................... 0,03 € (cena jedla 1,23€)
Cudzí stravníci a dospelí (1,33 € + 1,49€ režijné náklady) ....................................... 2,82 €
Výška nákladov na stravovanie je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. a bola schválená Obecným
zastupiteľstvom vo V. Folkmari dňa 19.08.2019, uznesenie č. 48-8/2019 zo dňa 19.08.2019. Výšku nákladov
na stravovanie je možné upravovať, resp. zvýšiť v rámci zákonom stanoveného finančného pásma jednotlivých
vekových kategórií.

Náklady na stravovanie sa uhrádzajú hotovosťou mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho
mesiaca v budove ŠJ u vedúcej ŠJ. Doplatok za stravu detí, presahujúci výšku poskytnutej štátnej dotácie, sa
uhrádza iba 2x v školskom roku, a to v mesiaci november (za september až december) a v mesiaci máj (za január
až jún).

__________________________________________________________________________________
* správne podčiarknite (zakrúžkujte)
pokračovanie na ďalšej strane
Preplatky za včas odhlásenú stravu sa stravníkovi vracajú, resp. odpočítavajú vždy po ukončení mesiaca a to
pri ďalšej najbližšej platbe.
00
Strava sa odhlasuje, resp. prihlasuje deň vopred, alebo najneskôr do 8 hod. ráno u vedúcej ŠJ osobne, alebo
na telef. čísle 0902 918 992, ďalej u učiteliek MŠ (deti MŠ), alebo u triednych učiteľov žiakov ZŠ. Za včas
neodhlásenú, alebo neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Jedálne lístky sa zostavujú podľa povinných zásad školského stravovania a platných materiálno-spotrebných
noriem a receptúr. Stravovanie sa poskytuje, resp. prispôsobuje vyučovaciemu režimu školopovinných žiakov.
Ďalšie povinné podmienky stravovania v súvislosti s účinnosťou novely zákona č. 544/2010 Z.z. od 1.1.2019
o poskytovaní dotácií na podporu výchovy detí k stravovacím návykom (upravené internou smernicou ZŠ):
 Nárok na dotáciu stravy majú všetky žiaci základnej školy, deti v poslednom ročníku materskej školy
a deti v hmotnej núdzi (po dodržaní zákonných podmienok)
 Nárok na dotáciu na stravu má iba prihlásené dieťa, t.j. dieťa po kompletnom vypísaní a včasnom
doručení tohto zápisného lístka do školskej jedálne (prípadne do ZŠ, MŠ)
 Dieťa má nárok na dotáciu na stravu iba v deň, kedy sa zúčastnilo vých.-vzdeláv .činnosti al. vyučovania
45
 Dieťa, ktoré nebude v triede hneď po zazvonení na 1. vyučovaciu hodinu (maximálne do 7 hod.),
bude z obeda v daný deň automaticky odhlásené (pokiaľ rodič neoznámi ináč)
 V prípade, že dieťa je v daný deň prihlásené na stravu a zúčastnilo sa vyučovania, ale obed z rôznych
dôvodov neodoberie, nárok na dotáciu zaniká a obed je povinný zaplatiť rodič. Podobne je to aj
v prípade, keď rodič neodhlási svoje dieťa zo stravy a dieťa sa nezúčastnilo vyučovania
 V prípade, že dieťa nečakane ochorelo, má nárok na dotáciu na stravu iba v prvý deň choroby a môže
obed odobrať v obedári

Dieťa v poslednom ročníku MŠ a dieťa v hmotnej núdzi nemá nárok na dotáciu na stravu v prípade, že
je prihlásené na odoberanie iba desiaty
 Ak je dieťa odkázané na diétne stravovanie (prosím, označte to v tomto zápisnom lístku na 1. strane),
rodič je povinný podložiť túto skutočnosť lekárskym potvrdením (odborným lekárom, špecialistom!!!),
na základe ktorého mu budú preplatené náklady na stravu vo výške štátnej dotácie 1,20 € za jeden
obed a podľa účasti dieťaťa na vyučovaní, z dôvodu, že ŠJ diétne stravovanie neposkytuje. Rodič
súčasne predloží zriaďovateľovi školy písomnú žiadosť o túto dotáciu. Podobne je to v prípade detí MŠ,
ktoré sú v poslednom ročníku alebo v hmotnej núdzi a rodič zo zdravotných dôvodov dieťaťa pripraví
a donesie dieťaťu vlastné jedlo na konzumáciu (na celý deň, nie iba desiatu).
Interná smernica Základnej školy vo V. Folkmari upravuje aj iné podmienky, sankcie, práva a povinnosti týkajúce
sa poskytovania dotácie na podporu výchovy detí k stravovacím návykom.
Stravník, resp. zákonný zástupca dieťaťa je povinný včas nahlásiť každú zmenu týkajúcu sa stravovania.
Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom poskytnutia stravy.
v.................................... dňa .......................

.............................................................
podpis stravníka/zákonného zástupcu

Rozhodnutie riaditeľky ZŠ o prijatí/neprijatí na stravovanie:
Prijímam/neprijímam ...................................
(o prípadnom neprijatí bude rodič/stravník písomne informovaný)
riaditeľka ZŠ

