
 Usmernenie k školskému stravovaniu v školskom roku 
2019/2020 

 Zariadenia školského stravovania predstavujú  významnú úlohu pri formovaní stravovacích 

návykov detí. Cieľom školského stravovania je aj motivovať deti k zmene stravovacích 

návykov,  ktoré súvisia so zdravým životným štýlom človeka.  Školské zariadenia pripravujú 

a poskytujú jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno- 

spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov, 

zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, hygienických požiadaviek a finančných príspevkov 

od zákonných zástupcov detí. 

 S účinnosťou od 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorá sa okrem iného 

týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Zákon 

o dotáciách upravuje účel, rozsah  , podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu 

rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky. 

 

Vážení rodičia, milí stravníci,  
 

chceli by sme Vás upozorniť na zmeny v školskom roku 2019/2020. Dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti, čiže bolo prítomné na vyučovaní (min. jednu vyučovaciu hodinu) 

v základnej škole a odobralo stravu. 

 

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti, ktoré rodič 

prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka. Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom 

sa strava pripravovať nebude. 

Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie len obeda. V prípade, že sa dieťa nezúčastní 

výchovno-vzdelávacej činnosti, čiže žiak nebude na vyučovaní v základnej škole, je povinný sa zo 

stravy odhlásiť.   

 

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

zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené 

podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný 

zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti. 

 
Nové zápisné lístky budú rozdané všetkým žiakom v triede. Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí budú 

mať záujem odoberať stravu v školskom roku 2019/2020, musia záväzne prihlásiť dieťa na obedy 

a prihlášku podpísať.  Vyplnené zápisné lístky je nutné doručiť   do zariadenia školského stravovania, 

triednej učiteľke alebo vedeniu školy. 

Prihlásiť sa  na stravu bude možné aj v priebehu školského roka, ale len na základe vyplneného 

a podpísaného zápisného lístka,  ktorýsi môžete stiahnuť na stránke školy https://zsnabreznaknm.sk/, 

v záložke školská jedáleň. 

Stravník s diétou: Zariadenia školského stravovania  nezabezpečuje diétne stravovanie( diéta 
šetriaca, celiakia, diabetes). Žiakom bude na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára 
(špecialistu - gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ) poskytnutá dotácia 1,20 eur/deň, 

https://zsnabreznaknm.sk/


kedy bolo dieťa prítomné v školskom zariadení. Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi na 
účet za dni prítomnosti v školskom zariadení. Potvrdenie od špecialistu a žiadosť o vyplatenie 
dotácie doručte na ekonomické oddelenie ZŠ Nábrežná. 
 V prípade, že zákonný zástupca nosí denne stravu do zariadenia (z dôvodu uvedeného diétneho 
stravovania) režijné náklady neuhrádza. 

  

 Pokyny pre platbu, objednávanie, výdaj a odhlásenie zo stravy 

 

A. PLATBA  ZA  STRAVNÉ 

Spôsob úhrady nákladov na nákup potravín (ďalej len stravné) a režijné náklady zariadenia 
školského stravovania  (ďalej ZŠS) – pokyny pre zákonných zástupcov:  
Úhrada za stravné sa realizuje formou :  
* trvalý príkaz            * internetbanking              * vklad na účet             * poštovou poukážkou  
 
Jednorazovú  zálohovú platbu na stravovanie vo výške 25 € uhradí zákonný zástupca pri zápise na 
stravovanie. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu  k stravovacím návykom 
dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) bude táto platba na stravovanie vrátená zákonnému 
zástupcovi dieťaťa v plnej výške na jeho účet. 
(Úhradu rodič / zákonný zástupca dieťaťa realizuje z dôvodu , ak žiaka včas neodhlási zo stravy.  
Ak rodič/zákonný zástupca vyčerpá celú sumu úhrady, je povinný opätovne zrealizovať úhradu). 

 

Poplatky za stravu v ZŠ tvoria – Náklady na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníka 
v nadväznosti na odporúčané dávky + príspevok na čiastočnú úhradu nákladov(réžia)  v školách a v 
školských zariadeniach ,ktoré sú stanovené vo VZN Mesta Kysucké Nové Mesto č.5/2019 
z 13.06.2019 s účinnosťou od 01.09.2019: 

 (1.stupeň – 1,25 €  a 2.stupeň  - 1,33 €) 

Celková úhrada jedného obeda s účinnosťou od 01.09.2019 s poskytnutou dotáciou:  

          • Žiaci 1. stupeň – 0,10 € ( len režijné poplatky )  

          • Žiaci 2. stupňa – 0,13 € (doplatok na nákup potravín a režijné poplatky)  

Celková úhrada jedného obeda s účinnosťou od 01.09.2019 bez poskytnutej dotácie:  

          • Žiaci 1. stupeň – 1,25 € (nákup na potraviny a režijné poplatky)  

          • Žiaci 2. stupňa – 1,33 € (nákup na potraviny a režijné poplatky)  

 

Účtovanie  platby za stravovanie je nasledovné: 

 

1. Úhradu na stravovanie a jednorazovú zálohovú platbu za žiaka  môžete uskutočniť jednou sumou  
na celý školský rok spolu:   

 I. stupeň:  1. – 4. ročník     44 €         (25€  + 19€) 

II. stupeň:  5. – 9. ročník     49,70 €    (25€   +24,70 €) 

2. Poštovou poukážkou – môžete si ju vyzdvihnúť  u vedúcej ŠJ. Šeky na obedy sa hradia vždy  

vopred. Je potrebné doručiť do ZŠS jeden podací list zo šeku, aby bola platba potvrdená.  Podmienky 

úhrady platieb šekom budú zverejnené. 



3. Zadaním trvalého príkazu  na obmedzený čas od augusta do mája. Výška mesačného poplatku je 

stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka. 

Jednorazová úhrada  zálohovej platby vo výške 25 €  1.- 9. ročník 

I. stupeň:   1. – 4. ročník      2 €         (2€ x 10 mesiacov) 

II. stupeň:  5. – 9. ročník     2,60 €    (2,60€ x  10 mesiacov) 
 

Jednorazovú platbu a úhradu za stravu je potrebné zaslať na účet ZŠS –Nábrežná 845/17, 
024 01 Kysucké Nové Mesto – číslo účtu v tvare IBAN najneskôr do 25. dňa v mesiaci: 

SK83 0200 0000 0013 2201 7758 
Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol pridelený vedúcou ZŠS. 
 
Upozornenie: Ak úhrada za stravu nebude včas zrealizovaná ,nebude Vášmu dieťaťu poskytnutá 
strava a stravovanie bude pozastavené až do úhrady.  
Vyúčtovanie jednorazovej úhrady na nákup potravín a úhrady režijných nákladov bude zúčtované  
po ukončení školského roka. Preplatok bude rodičovi/zákonnému zástupcovi vrátený na jeho číslo 
účtu (v tvare IBAN) ,raz ročne v mesiaci júl. 
 

B. VÝDAJ STRAVY, ČIPY   

Obed sa v  ZŠS vydáva  od 11:15 do 13:45 v deň školského vyučovania.  

Pre cudzích stravníkov a obedáre od 11:15 do 11:45. 

 

Dozor v ZŠS zaisťujú pedagogický pracovníci školy, ktorí zabezpečujú kultúru stravovania 

v jedálni. Rozpis dozorov je vyvesený v jedálni. 

 

V ZŠS je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím 

osobných identifikačných čipov, ktoré nahradili stravné lístky. 
Na zabezpečenia plynulosti výdaja obedov a kontroly odobraných obedov si každý stravník musí 
zakúpiť čipový kľúč v hodnote 2€, ktorý používa počas celej dochádzky na stravovanie. Upozornenie, 
stratený alebo zabudnutý čip informačný stravovací systém eviduje ako neodobraný obed. 
 
Dôležité informácie: 
- stratu, či odcudzenie čipu je potrebné nahlásiť vedúcej ZŠS, ktorá ho zablokuje. 
Stravník tak nepríde o obed, ale bude si musieť zakúpiť nový čip. 
- nefunkčný čipový kľúč bude bezplatne vymenený len do dvoch rokov odo dňa jeho zakúpenia,  
- na jeden čipový kľúč je možné odobrať len jeden obed. 

                                                                                         

C. PRIHLASOVANIE A  ODHLASOVANIE ZO STRAVY 

1.Odhlášky zo stravy sú prijímané telefonicky alebo osobne ráno len do 7:30 na tel. čísle: 

041/4212720 alebo cez e-mail sjnabreznaknm@gmail.com. 

2. Stravu si môžete odhlásiť, či prihlásiť  prostredníctvom terminálu  umiestneného priamo v ZŠS 

alebo na stránke www.eskoly.sk. Odhlásenie, či prihlásenie  stravy je však potrebné uskutočniť do 

14:00 hod. deň vopred. 

mailto:sjnabreznaknm@gmail.com


V kancelárii vedúcej ZŠS získate heslo a kód, ktorým sa prihlásite na stránke /www.eskoly.sk/. 

Kliknete si na obec, vyberiete zariadenie, vyhľadáte si príslušný deň,  na ktorý sa chcete odhlásiť, 

respektíve prihlásiť a to týmto spôsobom: 

- štvorček so zeleným „V“ – prihlásený, 

- štvorček prázdny – odhlásený. 

 

Na  tejto stránke www.eskoly.sk si môžete skontrolovať, či Vaše dieťa chodí 

na obedy a odobralo obedy. 

 
V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu  
za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba 
v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odobralo stravu. 
 
Rodič/zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný, v prípade neúčasti svojho dieťaťa 
na výchovno-vzdelávacej činnosti, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu (sumu) 
za jedlo ( žiak I. stupeň : 1,25 €/obed a žiak  II. stupeň : 1,33 €/obed). 
V prvý deň neprítomnosti si môže stravník vyzdvihnúť obed do obedára, ale v takomto prípade 

uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo.  

V prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič/zákonný zástupca uhrádza 
stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa. 
V prípade opakovaného nerešpektovania podmienok o odhlasovaní žiaka zo stravy bude stravník 
vylúčený zo školského stravovania. 
 
Školský zákon umožňuje odoberať žiakom a zamestnancom dotované školské obedy iba v čase ich 

pobytu v škole alebo v školskom zariadení.  Za vyučovanie sa tiež považujú školské výlety, súťaže 

a ďalšie podobné akcie.  Dotácie nie je možné poskytnúť v prípade, že dieťa je v škole v prírode 

alebo na lyžiarskom výcviku. 

Žiaci sa počas školských akcií, výcvikov a výletov odhlasujú z obedov 

samostatne! 
 

 

 

 

Tel.: 041/ 4212720                                                             Ing. Vladimíra Klečková 

Email: sjnabreznaknm@gmail.com                                     vedúca ZŠS 

 


