Základná škola , Benkova 34, Nitra

Usmernenie k spôsobom platby za stravovanie, režijné náklady a k dotácii na podporu výchovy
k stravovacím návykom žiaka v základnej škole, Benkova 34, Nitra

Jún 2019

Mgr. Aneta Galová
riaditeľka školy

Riaditeľka školy vydáva túto smernicu v súlade so zákonom č.544 / 2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodina SR a v súlade s návrhom VZN Mesta Nitry .
Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov základných škôl je 1,20 Eur za každý
stravovací deň.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa

poskytuje

na žiaka navštevujúceho základnú školu od 1.9.2019 za každý stravovací deň v ktorom sa zúčastnil
vzdelávacieho procesu v základnej škole . Žiak ZŠ musí byť prihlásený na stravu.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,20 eur sa n e p o s k y t u j e :
1. Dieťaťu/žiakovi, ktorý sa nezúčastnil výchovno – vzdelávacieho procesu a neodobral stravu (choroba,
exkurzie, výlety, lyžiarske výcviky, škola v prírode atď.) V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možnosť v
prvý deň odobrať obed do obedára( čipovou kartou ), ale ani v prvý deň choroby nemá nárok na dotáciu
a odobraná strava sa hradí v plnej výške ( 1,21 € 1.stupeň , 1,30 € 2. stupeň zo zábezpeky )a ostatné
dni treba odhlásiť. V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy sa mu aj stravné za nasledujúce dni
strháva zo zábezpeky.
2. V prípade, že dieťa/ žiak ročníkov 1. -4. čip zabudol , treba ísť k vedúcej ŠJ . Dostane potvrdenie ,
ktoré odovzdá kuchárke pred vydajom jedla. Žiaci ročníkov 5.-9., ktorí nemajú čip, dostanú obed po
13,45 podľa predchádzajúceho postupu.
Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov pre žiakov v základných školách
Zákonný zástupca dieťaťa žiaka základnej školy, uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade
s 3.
finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu
režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:
1. Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri:
- základnej škole paušálne čiastkou 5,00 Eur mesačne,
2. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka:
- ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci
- ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Podmienky a spôsob úhrady za stravovanie, režijné náklady a dotácie v školskej jedálni
pri základnej škole
1. Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín( bankovým prevodom, poštovou
poukážkou ) je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie.
2. Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 13.45 hodiny. Zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a podobne. Za
neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
3,. Žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok
ráno, najneskôr do 7.15 hod.
4. Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín. Príspevok na
úhradu režijných nákladov sa pripočíta k sume vypočítanej za náklady na potraviny.
Finančná zábezpeka
Finančná zábezpeka bude slúžiť na to, aby sa mohla z tejto zábezpeky stiahnuť nedotovaná stravná
jednotka (neodhlásená alebo neodobratá strava). Finančná zábezpeku vo výške 30,- eur platí každý
stravník prihlásený na stravovanie.
V prípade, že dieťa/žiak nebude odhlásený zo stravy (pri neúčasti na výchovno – vzdelávacom
procese) a neodoberie stravu tak často, že sa mu vyčerpá celá finančná zábezpeka v sume 30,00 €, bude
musieť zákonný zástupca uhradiť ďalšiu finančnú zábezpeku v sume 30,00 € - inak nemôže ďalej odoberať
stravu. Pri znížení zábezpeky do výšky 6,- eur, bude zákonný zástupca na túto skutočnosť upozornený
vedúcou školskej jedálne.
Nevyčerpaná zábezpeka sa vráti na účet zákonného zástupcu po ukončení školského roka 2019/2020 alebo
po odhlásení zo stravovania . ( odchod žiaka zo školy, žiadosť zákonného zástupcu o ukončenie stravovania
dieťaťa)
Diétne stravovanie :
Ak prinesie zákonný zástupca potvrdenie od odborného lekára – špecialistu , že dieťa potrebuje špeciálnu
stravu a n e m ô ž e sa stravovať v ŠJ, bude zákonnému zástupcovi zaslaná peňažná hotovosť 1,20 € /
deň, pokiaľ sa dieťa zúčastní vyučovania.
Ak zákonný zástupca prinesie doklad od odborného lekára – špecialistu o diétnej strave a prinesie diétnu
stravy do ŠJ po súhlase vedúcej ŠJ ( na zohriatie ) , je povinný uhradiť 5,00 €/mesačne na režijné náklady.
Poberatelia HN a zákonní zástupcovia, ktorých príjem je pod hranicou životného minima sú riešení podľa
súčasného stavu ( ÚPSVa R a mesto Nitra )

Mgr. Aneta Galová
riaditeľka školy

Prihláška na stravovanie do ZŠS pri ZŠ Benkova 34, Nitra
Platba za stravné a čiastočné režijné náklady
Platba za stravné sa skladá :
1. – 4. ročník – stravné 0,01€/deň, čiastočné režijné náklady 5,-€/mesačne, finančná zábezpeka 30,-€ *
5. – 9. ročník – stravné 0,10€/deň, čiastočné režijné náklady 5,-€/mesačne, finančná zábezpeka 30,-€

*Fin. zábezpeka slúži ako náhrada za neodobratú alebo včas odhlásenú stravu podľa zákona č.544/2010 Z.z.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov základných škôl je 1,20 eur za každý stravovací
deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti .cena obeda 1. stupeň 1,21€, 2. stupeň 1,30 €
Dátum

Obdobie

Zábezpeka
1. – 9. roč.

stravné

do 20.augusta

za september

30,- eur

0,20 eur/ 1.-4.roč.
2,- eur/ 5.-9.roč.

do 20.
septembra

za október,
november,
december

do 15.
decembra

január, február,
marec

do 20. marca

apríl, máj, jún

Režijné
náklady
1. – 9. roč.
5,- eur

0,60 eur/1.-4.roč.
6,-eur/5.-9.roč.

15,- eur

0,60 eur/1.-4.roč.
6,-eur/5.-9.roč.

15,- eur

0,60 eur/1.-4.roč.
6,-eur/5.-9.roč.

15,- eur

1. – 4. ročník
Spolu:

5. – 9. ročník
Spolu:

35,20 eur

37,- eur

15,60 eur

21,- €

15,60 eur

21,- €

15,60 eur

21,- €

Pri znížení zábezpeky do výšky 6 eur obdrží rodič zloženku na novú zábezpeku.
Ak rodič nezaplatí zloženku( zábezpeku ) do 20-teho, bude žiak automaticky odhlásený zo stravy.
Pri platbe bankovým prevodom treba uviesť:
- variabilný symbol: číslo čipu
- konšt. symbol: 0308
- Informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda /nie meno zákonného zástupcu !!! /.

IBAN : SK1056000000000861263005
Strava sa odhlasuje , resp. prihlasuje na stravu do 13,45 hod., deň vopred a v pondelok do 7,15 hod.
- zsbenkova.edupage.org.
- www.zsbenkova.sk prihlášky a odhlášky stravy
Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa strhne cena obeda zo zábezpeky.
Žiaci, ktorí sa prestanú stravovať v školskej jedálni, sú povinní odovzdať čip vedúcej ŠJ. Pri strate čipu je
potrebné zaplatiť finančnú náhradu 5,- €. Informácie telefonicky ŠJ 0377731278
Preplatky budú vrátené v júli - auguste, u žiakov, ktorí odchádzajú zo školy, po odovzdaní čipu.
Podrobnejšie informácie o dotáciách a VZN Mesta Nitry o poskytovaní stravy sú na stránke našej školy.
Prihlášku je potrebné vrátiť do 15 .6.2019
PRIHLÁŠKA - NÁVRATKA
Žiadame o prijatie žiaka/žiačky na pravidelné stravovanie v školskej jedálni od ..........................................
Meno a priezvisko žiak/žiačky : ................................................................... trieda( terajšia ) ...............
Meno a priezvisko zák. zást : ............................................................... Telef. číslo: .................................
Mailová adresa :.............................................

Svojim podpisom potvrdzujeme, že sme boli oboznámení so všetkými podmienkami poskytovania stravy nášmu
dieťaťu a so sankciami, ktoré vyplývajú za neodhlásenie a neodobranie stravy.
V Nitre . . . . . . . . . . . . .

...........................
podpis zákon. zástupcu

