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Registratúrne číslo internej smernice ZŠ - 206 / 2019  

Dátum vyhotovenia internej smernice 30.8.2019  

Účinnosť internej smernice od 1.9.2019  

Právna úprava VZN Obce Ružindol č. 1/2019 

Vypracoval Miloš Zanco - vedúci školskej jedálne 

Schválil PaedDr. Ivan Kovačocy - riaditeľ školy 



 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 

1. Účelom tejto smernice je stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania stravníkov 

v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Ružindol (ďalej len „ŠJ“). 
2. Smernica určuje termín, spôsob objednávania, výdaja stravy a ostatné podmienky úhrady 

nákladov spojených so stravovaním v ŠJ. 

 

Čl. 2 

Spôsob a forma stravovania 
 

1. ŠJ zabezpečuje stravovanie detí MŠ (desiata, obed, olovrant), žiakov ZŠ a zamestnancov 

ZŠ s MŠ Ružindol (obed) podľa zásad správnej výživy. 

2. Stravník, ktorý sa chce začať stravovať v ŠJ, musí vyplniť prihlášku na stravovanie, ktorá 

musí byť v prípade neplnoletého stravníka podpísaná zákonným zástupcom 

dieťaťa/žiaka. Prihlášku si môže vyzdvihnúť u vedúceho jedálne alebo vytlačiť 

z internetovej stránky školy. 

3. Výdaj stravy v ŠJ je nasledovný: 

a) MŠ – desiata v čase od 8.30 do 9.00, obed v čase od 11.30 do 12.00, olovrant v čase 

od 14.30 do 15.00 hod. 

b) ZŠ – obed v čase od 11.30 do 13-30 hod. 

 

Čl. 3 

Výška príspevku v školskej jedálni 
 

1. Každý stravník prispieva formou nenávratného príspevku na úhradu režijných nákladov 

vzniknutých v školskej jedálni vo výške 4€ / 1 mesiac. 

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (ďalej príspevok na stravu) a podmienky 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ružindol sú nasledovné: 

 

a) Školská jedáleň poskytuje stravovanie stravníkom za čiastočnú úhradu nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky. Stravníkom v školskej jedálni je dieťa materskej školy a žiak základnej 

školy. 

 

b) Obec Ružindol určuje pre školské zariadenia a stravníkov vo veku od 2 do 6 rokov (dieťa 

v materskej škole) 1. pásmo podľa platných Finančných pásiem na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 9. 2019 vydaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 



 

c) Obec Ružindol určuje pre školské zariadenia a stravníkov vo veku od 6 do 11 rokov a vo 

veku od 11 do 15 rokov (žiak v základnej škole) 2. pásmo podľa platných Finančných 

pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s 

účinnosťou od 1. 9. 2019 vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 

 

d) V zmysle zákona č. 378/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. 

o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

s účinnosťou od 1. 9. 2019 je umožnené poskytovanie dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov základnej školy a predškolákov 

v materskej škole vo výške 1,20 €. Poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v základnej škole a odobralo 

stravu. 

 

e) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20€) uhrádza zákonný        

zástupca dieťaťa alebo žiaka za: 

 Odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnilo 

výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a 

zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 15:00 h predchádzajúceho 

pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni, 

 Neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a 

zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr 15:00 h predchádzajúceho 

pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. 

 Neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnilo 

výchovnovzdelávacej činnosti a alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca 

neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 15:00 h predchádzajúceho pracovného dňa 

z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. 

 

f) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

pre stravníkov vo veku od 2 do 6 rokov (dieťa v materskej škole) sa určuje od 1. 

septembra 2019 v nasledovnej výške: 

 
 

  1. finančné pásmo     

  desiata obed olovrant spolu Dotácia Platba 

  v €/deň v €/deň v €/deň v €/deň v €/deň v €/deň 

dieťa MŠ 0,34 0,80 0,23 1,37 0,00 1,37 

predškolák 0,34 0,80 0,23 1,37 1,20 0,17 

 

 



g) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni pre 

stravníkov vo veku od 6 do 11 rokov a vo veku od 11 do 15 rokov (žiak v základnej škole) sa 

určuje od 1. septembra 2019 v nasledovnej výške: 

 

  2. finančné pásmo     

  desiata obed olovrant spolu Dotácia Platba 

  v €/deň v €/deň v €/deň v €/deň v €/deň v €/deň 

žiak od 6 do 11 rokov 0,49 1,15     1,20 0,00 

žiak od 11 do 15 rokov 0,53 1,23     1,20 0,03 

 

h) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení    

a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci, t. j. zamestnanci, cudzí stravníci a 

dôchodcovia uhrádzajú náklady na nákup potravín vo výške podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15-19 ročných vo výške 1,33 € a režijné náklady na jedno jedlo 1,67 €, spolu 

cena obeda je 3,00 € s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce pre 

zamestnancov. 

 

Čl. 4 

Osobitné stravovanie 

 
1) Osobitné stravovanie je určené pre deti vyžadujúce v oblasti výživy a stravovania osobitnú 

pozornosť s dosahom na zdravotný stav dieťaťa. 

2) V prípade, že má žiak na základe potvrdenia od lekára – špecialistu diétne stravovanie, 

ktoré upravuje § 140 ods. 5 školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), zriaďovateľ školy Obec Ružindol vyplatí zákonnému zástupcovi na jeho 

účet v banke prostredníctvom školskej jedálne štátnu dotáciu na podporu výchovy 

k stravovacím návykom vo výške 1,20 € za každý deň, kedy sa žiak zúčastnil na vyučovacom 

procese. 

3) Na poukázanie príspevku sú potrebné nasledovné náležitosti: 

a) žiadosť zákonného zástupcu  

b) lekárske vyjadrenie s diagnózou a špecifikáciou problému 

4) Spôsobom osobitného stravovania je aj donáška vlastnej stravy z domu. Je možné ho 

zabezpečiť na základe písomnej žiadosti a po dohovore s vedúcim ŠJ. V tomto prípade za 

kvalitu stravy zodpovedá rodič dieťaťa. 

5) Vzorové tlačivo pre osobitné stravovanie tvorí prílohu tejto smernice. 

 

Čl. 5 

Platba za stravné 
 

1. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín a výšku režijných nákladov uhrádza za 

stravníka jeho zákonný zástupca do posledného dňa príslušného kalendárneho 



mesiaca vopred na nasledujúci kalendárny mesiac a to bezhotovostným prevodom 

alebo poštovou poukážkou na účet Základnej školy s materskou školou Ružindol, 

ktorého číslo je zverejnené na stránke školy (SK 94 5600 0000 0010 7978 6003). Pri 

platbe je nutné do poznámky pre prijímateľa uviesť pridelené variabilné číslo alebo 

meno stravníka. Neuhradenie stravného do konca mesiaca znamená pozastavenie 

výdaja stravy, v MŠ neprijatie dieťaťa na vyučovací proces až do uhradenia záväzku. 

2. Za deti MŠ zákonný zástupca odvádza paušálnu platbu vo výške 32 € mesačne alebo 8€ 

mesačne v prípade predškoláka (dieťaťa, ktoré dovŕšilo vek piatich rokov najneskôr 31. 

augusta príslušného roka). 

3. Preplatky za jednotlivé mesiace budú zúčtované sumárne ku koncu školského roku, v 

priebehu mesiaca august. Na konci školského roka sa preplatok prevedie na 

nasledujúci školský rok. Žiakom, ktorí končia dochádzku do základnej školy, alebo z MŠ 

neprechádzajú do našej ZŠ, sa preplatok vráti bezhotovostnou formou. 

 

 

Čl. 6 

Objednávanie (odhlasovanie) stravy 

 
1. Od 2. 9. 2019 prechádza školská jedáleň pri základnej škole na výdaj stravy cez čipový 

systém. Odhlasovať stravu a kontrolovať platby si môžu stravníci aj na webovej stránke 

školy (prihlasovacie údaje dostane každý stravník). 

2. Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred. Zákonný zástupca 

dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe a pod. najneskôr do 7.00 hod. 

v pondelok, v týždni deň vopred do 15.00 hod. Žiaci ZŠ sa odhlasujú cez webovú stránku 

školy alebo na tel. čísle  033/5549010. Deti MŠ sa odhlasujú na tel. čísle 033/5549185. 

3. V prípade choroby má stravník v prvý deň nárok na výdaj obeda do prineseného 

obedára. Obed do obedára je však možné odobrať iba v prvý deň choroby stravníka. 

Potom je potrebné stravníka odhlásiť. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa 

finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Trvalé odhlásenie zo stravovania je potrebné 

podať písomne na adresu ŠJ. 

 

Čl. 7 

Odpady 

 
Na základe novely Zákona o odpadoch č. 343/2012 má školská jedáleň ako pôvodca odpadu 

povinnosť odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadom. ŠJ má uzatvorenú 

zmluvu s osobou oprávnenou nakladať s odpadom, s firmou Fidelity Trade s. r. o., Kornela 

Mahra 3, 917 08  Trnava. 

 

 

 

Čl. 8 



Všeobecné ustanovenia 
 

Táto smernica nadobúda platnosť 1. 9. 2019. So smernicou o stravovaní v ŠJ pri ZŠ s MŠ 

Ružindol sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci a zákonní zástupcovia žiakov. 

 

 

V Ružindole dňa 30. 8. 2019 

 

 

 

 

 

 

...............................................................   ........................................................ 

              vypracoval: Miloš Zanco        schválil: PaedDr. Ivan Kovačocy 

         vedúci ŠJ pri ZŠ s MŠ Ružindol              riaditeľ ZŠ s MŠ Ružindol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 



v zmysle zákona (č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov) 

za diétne jedlo poskytované v zariadeniach školského stravovania a to donáškou vlastnej diétnej stravy 

pre deti a žiakov, ktoré upravuje §140 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods.5 písm. d) vyhlášky č.330/2009 Z. z. o 

zariadení školského stravovania. 

Týmto žiadam zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ružindol o vyplatenie 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre môjho syna/dcéru na základe 

potvrdenia a posúdenia jeho zdravotného stavu lekárom- špecialistom. Diétnu stravu (obed) pripravujem 

doma a donášam ju denne na konzumáciu do školskej jedálne. Vyplatenie dotácie žiadam poukázaním 

na účet v banke za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v škole. 

Meno a priezvisko dieťaťa: ____________________________________________________________ 

Bydlisko: __________________________________________________________________________ 

Škola: Základná škola s materskou školou, Ružindol 3, 919 61  Ružindol 

Telefón: _________________________  E-mail: __________________________________________ 

Č. účtu - IBAN na vyplatenie dotácie: ___________________________________________________ 

Dátum: ___________________ Podpis zákonného zástupcu: _______________________________ 

========================================================================

Ošetrujúci lekár – špecialista: 

Meno a priezvisko lekára: _____________________________________________________________ 

Kód lekára: ________________________ Špecializácia: ____________________________________ 

Telefón: ___________________________ E-mail: _________________________________________ 

(*) 
1. Diéta bezlepková 

2. Diéta bezmliečna 

3. Diéta pri crohnovej a ulceroznej cilitíde 

4. Diéta diabetes melitus 

5. Diéta pri cystickej fibróze 

6. Diéta šetriaca 

7. Diéta vysoko bielkovinová 

8. Diéta hypoalergénna 

9. Diéta redukčná 

10.Iné – špecifikovať 

 

 

Diétne stravovanie si dieťa vyžaduje v čase od .......................................... do ......................................... 

 

 

 

 

 

Dátum: ________________ Potvrdenie  ošetrujúceho lekára: ______________________________ 

* stanovenú diétu zakrúžkujte



 


