
 
 
 
 

Základná škola s materskou školou, Školská 292/7 972 01 Bojnice 

 
Vnútorná smernica č. 40/2019 
stravovanie v školskej jedálni 
 

o aplikácii zákona NR SR č. 375/2018, §4 odsek 6, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
544/2010 o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom detí v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na úpravu poplatkov 
zákonných zástupcov v školských jedálňach pri základných a materských školách. 

 

Článok 1 
Finančný príspevok na stravovanie 

 
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou má  finančný príspevok na stravovanie 
určený platným VZN v 2. finančnom pásme vydanom MŠVVaŠ SR na prípravu jedál, 
platným od 1.9.2019. 

 
Veková kategória 

stravníkov 
 

Desiata Obed Olovrant Spolu Príspevok na réžiu za mesiac 

Materská škola 
(stravníci od 2 do 6 rokov) 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 

2,00 € / 1 dieťa 

1,50 € / každé ďalšie dieťa 

Základná škola 
(stravníci od 6 do 11 rokov) - 1,15 € - 1,15 € 

1,50 € / 1 dieťa 

1,00 € / každé ďalšie dieťa 

Základná škola 
(stravníci od 11 do 15 rokov) - 1,23 € - 1,23 € 

1,50 € / 1 dieťa 

1,00 € / každé ďalšie dieťa 

Základná škola 
(stravníci od 6 do 11 rokov) 
(stravníci od 11 do 15 rokov) 

0,49 € 
0,53 € 

- - 0,49 € 
0,53 € 

 

Dospelí stravník - 1,33 € - 1,33 € 1,09 €/jedlo 

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorý predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi, je oslobodený od úhrady príspevku na réžie. 

 
 

Článok 2 
   Podmienky pri poskytovaní stravovania formou dotácie na podporu výchovy                  

      k stravovacím návykom 
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Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /ďalej len dotácia/ sa poskytuje 
vo výške 1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 
v ZŠ s MŠ a odobralo stravu. 

1. Dotácia sa od 01.01.2019 poskytuje: 
    a/  na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, 
    b/ na dieťa vo veku 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa          

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného 
minima, 
c/  na dieťa navštevujúce ZŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 

 
2. Dotácia sa od 01.09.2019 poskytuje: 
     a/ na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, 
     b/ na dieťa navštevujúce ZŠ, 
     c/ na dieťa vo veku 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ, alebo dieťa navštevujúce ZŠ a žijúce 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac 
vo výške životného minima. 

 
3. Zákonný zástupca dieťaťa uvedeného v odseku 1 a) - predškoláka v materskej škole má 

povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo sumou 0,25 € na dieťa a deň. 
Zákonný zástupca žiaka navštevujúceho 5. – 9. ročník má povinnosť doplatiť rozdiel 
medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 
sumou 0,03 € na žiaka a deň. 

 
4. Pokiaľ školská jedáleň pripravuje v ZŠ aj desiaty a zákonný zástupca má záujem ju 

odoberať, doplatí rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného limitu nasledovne: 
a/  1. – 4. ročník  0,44 € na deň a dieťa 
b/  5. – 9. ročník  0,56 € na deň a dieťa 
 

5.  Platby  za stravu v MŠ: / k odseku 3 / 
Doplatok na potraviny a réžie  zákonný zástupca uhradí 2x v školskom roku:  
a/ do 25. augusta na mesiace september – december sumou  20 € na potraviny a sumou  

8 € na réžie,  
b/ do 5. januára nasledujúceho roka na mesiace január – jún sumou 30 Eur na potraviny   

a sumou 12 € na réžie. 
c/ doplatok na potraviny bez dotácie:  do 25. dňa vopred na nasledujúci mesiac 
    MŠ celý deň:   29 € a 2 € réžia / mesiac 
    MŠ poldenný: 24,20 € a 2 € réžia / mesiac 
U súrodencov sa platby za réžie ponižujú o 0,50 € na mesiac  
Platby je potrebné zaslať na účet školskej jedálne SK 28 0200 0000 0000 1363 6382. 
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6. Platby za stravu v ZŠ: / k odseku 4 /  

Doplatok na potraviny a réžie  zákonný zástupca uhradí 2x v školskom roku:  
a/ do 25. augusta na mesiace september – december  
nasledovnou sumou: 
- ročníky 1. - 4. s desiatou 35,20 € potraviny a 6 € réžie 
- ročníky 1. - 4. bez desiaty 0 € na potraviny a 6 € réžie 
- ročníky 5. - 9. ročník s desiatou 44,80 € potraviny a 6  € réžie 
- ročníky 5. - 9. ročník bez desiaty 2,40 € na potraviny a 6 € réžie 

 
b/ do 5. januára nasledujúceho roku na mesiace január – jún nasledovnou sumou: 

- ročníky 1. - 4. s desiatou 52,80 € na potraviny a 9 € réžia 
- ročníky 1. - 4. bez desiaty 0 € na potraviny a 9 € réžia 
- ročníky 5. - 9. s desiatou 67,20 € na potraviny a 9 € réžia 
- ročníky 5. - 9. bez desiaty 3,60 € na potraviny a 9 € réžia 

 
U súrodencov sa réžie ponižujú o 0,50 € na mesiac. 
 
K uvedeným platbám je potrebné pripočítať zálohu 30 €, / ZŠ a MŠ predškoláci / z ktorej sa 
bude uhrádzať poplatok  za stravu, na ktorú sa neposkytuje dotácia. Po vyčerpaní zálohy je 
zákonný zástupca povinný zálohu zaplatiť znovu.   
Všetky platby je potrebné zasielať na účet školskej jedálne SK 28 0200 0000 0000 1363 6382 
/týka sa potravín a réžií/. 
 
7. Ak zákonný zástupca platí stravné za dve a viac detí/žiakov môže platby uhradiť v dvoch 

termínoch za každý polrok za každé dieťa/žiaka: 
- do 25. augusta na mesiace september – október 
- do 25. októbra na mesiace november – december 
- do 5. januára nasledujúceho roku na mesiace január – marec 
- do 25. marca na mesiace apríl – jún 
 

8.  Zostávajúci rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom 
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa v ŠJ ZŠ s MŠ použije na doplnkové jedlo, 
alebo prevádzkové náklady. 

 
9. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa 

potvrdenia ošetrujúceho odborného lekára /gastroenterológ, diabetológ, imunológ/ 
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ prostredníctvom ZŠ vyplatí 
dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet uvedený v zápisnom 
lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa/ 
žiaka do  ZŠ s MŠ.  
Ak ŠJ pri ZŠ s MŠ Malonecpalská 206/37, Prievidza, zabezpečí prípravu diétnej stravy, ZŠ 
s MŠ zabezpečí jej dovoz. Náklady na dovoz stravy zo Školskej jedálne pri Základnej 
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škole s  materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza a príspevok na réžie 
znáša zriaďovateľ školského zariadenia, mesto Bojnice. 
 

10. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania  
neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. 

       Z dôvodu iných nepredvídaných prekážok zo strany školy, alebo zriaďovateľa bude žiak 
automaticky odhlásený. 

 
Článok 3 

Odhlasovanie zo stravy 
 

1. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14,00hod. predchádzajúceho dňa 
    okrem pondelka, kedy je možné odhlásenie do 7,00hod. 

a/  telefonicky alebo osobne u vedúcej ŠJ  č.t. 046/ 540 31 60 
b/  emailom sjbojnice@ azet.sk 
c/  elektronicky cez aplikáciu www.strava.cz 

 
2. V prípade neodhlásenia žiaka zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok vo 

výške finančného pásma za každý deň, v ktorom sa nezúčastní vzdelávacieho procesu  
v škole. Z dôvodu nepravidelného odhlasovania zo stravy bola určená záloha na stravu vo 
výške 30 Eur na školský rok, ktorú zákonný zástupca uhradí na začiatku školského roka 
spolu s réžiou stanovenou platným VZN, z ktorej sa budú čerpať neodhlásené a neodobraté 
obedy.  

 
3.  Od 1.9.2019 bude strava evidovaná čipovým systémom kvôli evidencii odobratia  obedov, 

preto je potrebné aby každé dieťa malo niektorý druh čipového systému. 
Elektronický čip:  
a)  neplatná funkčná bezkontaktná bankomatová karta /majú rodičia- neplatia/ 
b) čip Mifare VIS Plzeň v hodnote 4,80 €  
c) čip ASC v hodnote 0,60 €  
Elektronický čip typu b) a c)  si zakúpi stravník u vedúcej školskej jedálne.  

    Ak stravník stratí elektronický čip je povinný zakúpiť si nový u vedúcej ŠJ. 
 
4. V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný   

zástupca môže odobrať jedlo a následne žiaka odhlásiť. Platba bude uhradená z vyššie 
uvedenej zálohy /článok 2, odsek 6/. 

 
5. Hromadné akcie - školské výlety a exkurzie u ktorých je predpokladaný návrat po 14,00 
    hod. je potrebné odhlásiť minimálne 3 dni vopred. V prípade, že žiak odíde počas 

vyučovania na lekárske  vyšetrenie, má nárok na dotáciu. Ak sa zúčastní na okresnej 
súťaži, má nárok na dotáciu, ak sa zúčastní na krajskej súťaži, nemá nárok na dotáciu. 
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Článok 4 
Prihlasovanie na stravu 

 
Začiatkom júna 2019 všetci žiaci základnej školy a noví žiaci prvých ročníkov /okrem žiakov 
9. ročníka/ dostanú záväzný zápisný lístok na stravovanie, v ktorom zákonný zástupca vyplní 
údaje /čo bude dieťa odoberať napr. obed alebo aj desiatu/, ostatné osobné údaje, druh 
čipového systému. Ak zákonný zástupca poskytne svojmu dieťaťu neplatnú funkčnú 
bankomatovú kartu je potrebné prísť do kancelárie vedúcej ŠJ na jej aktiváciu pre odbery 
stravy. Zápisný lístok je potrebné obratom vrátiť osobne vedúcej ŠJ. 
  

 
Článok 5 
Účinnosť 

 
 
Táto smernica nadobúda platnosť  1.7.2019.  
 
 
 
 
v Bojniciach 24.6.2019   

 
 
 
 
 
 
PaedDr. Eva Rybárová 

            poverená výkonom riaditeľky školy  
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