
Pravidlá poskytovania obedov v školskej 

jedálni od 3.9.2019 
 

Riaditeľstvo školy v súlade s usmernením Mesta Košice - Oddelenie školstva 

č. MK/A/2019/06836-6 zo dňa 16.4.2019 k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom od 1.9.2019 a usmernením č. MK/A/2019/13719 o zmene finančných 

pásiem na nákup potravín na jedno jedlo zo dňa 28.6.2019, vydáva záväzné pravidlá 

poskytovania obedov v školskej jedálni pri ZŠ Staničná 13, Košice. 

 

I. Poskytovanie dotácie a výška doplatku: 
 

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

vyučovania v základnej škole a odobralo obed. 

 

Usmernením Mesta Košice sú od 1.9.2019 určené nasledujúce finančné pásma pre 

poskytovanie stravy žiakom ZŠ: 

 

- 1. - 4. roč. vo výške 1,15€ 

- 5. - 9. roč. vo výške 1,23€ 

 

Výška dotácie pre žiakov 2.stupňa (1,20€) nie je postačujúca, a preto je zákonný 

zástupca žiaka 2. stupňa povinný uhradiť doplatok za poskytnutý obed v školskej jedálni vo 

výške 0,03€ 

 za 1 obed. 

 

Doplatok za obed pre žiaka 1. stupňa nie je potrebný, výška dotácie je postačujúca. 

 

II. Spôsob úhrady doplatku pre žiakov 2. stupňa: 
 

1. Zákonní zástupcovia žiakov 2.stupňa sú povinní uhradiť doplatok k poskytovanej 

dotácii vo výške  0,03  € za 1 obed.  

 

2. Sumu vo výške 6,- Eur je potrebné uhradiť do 30. 09. 2019. Táto suma je postačujúca  

na celý školský rok. 

 

3.  Platby je potrebné uhradiť na účet č.: SK30 5600 0000 0005 0301 7007. 

 

III. Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa na stravu: 
 

1. Zákonný zástupca prihlási dieťa do zariadenia školského stravovania na základe 

prihlášky - zápisného lístka na školský rok 2019/2020.  

2. Strava sa začína podávať od 3. septembra 2019 automaticky všetkým prihláseným 

žiakom, ktorí sú prítomní v škole.  

3. Každý žiak  musí  svoj príchod do školy zaevidovať načítaním čipu, /bude odovzdaný 

žiakom budúci týždeň/ v dochádzkovom systéme školy umiestnenom vo vestibule školy. 

Evidencia príchodu je následne spracovaná v systéme školskej jedálne, ktorý uzatvára 

počty stravníkov pre daný deň o 8:00 hod.  

4. V prípade, že rodič predpokladá príchod dieťaťa na vyučovanie  po 8:00 hod. (napríklad 

z dôvodu návštevy lekára) a bude prítomný na vyučovaní, je povinný načítať čip ihneď 

http://www.zspa.sk/uploads/dokumenty/novinky/2019_2020/September/prihlaska_na_stravovanie.pdf


po príchode do školy, v opačnom prípade mu nebude poskytnutý obed. Rodič je povinný 

oznámiť neskorší príchod dieťaťa do 8.00 hod.,  na tel. čísle: 055/6257183. 

5. Ak žiak, ktorý sa zaevidoval v dochádzkovom systéme do 8:00 hod. (tzn. je prihlásený aj 

na obed) neplánovane odíde  pre zhoršený zdravotný stav domov, zákonný 

zástupca môže dieťaťu odobrať obed.  

6. Ak žiak nie je prítomný na vyučovaní (napr. z dôvodu choroby), rodič je povinný dieťa 

z obedu odhlásiť.  

7. V prípade, že si žiak zabudne čip, príde túto skutočnosť oznámiť vedúcej ŠJ. 

8. Žiakovi nebude poskytnutá dotácia na obed v inom ako školskom zariadení stravovania - 

počas pobytu v škole prírode,  lyžiarskom kurze, exkurziách a výletoch. 

9. Ak školská jedáleň/zriaďovateľ  nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa 

posúdenia odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod) 

zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, poskytnutú dotáciu vyplatí zriaďovateľ 

zákonnému zástupcovi kvartálne (sept.- dec., jan.- mar., apr.- jún) za každý deň, keď 

bolo dieťa prítomné na vyučovaní.  

10. Donášku vlastnej diétnej stravy pre dieťa do zariadenia školského stravovania bude 

vyplácať vedúca školskej jedálne na základe žiadosti o vyplatenie dotácie  a potvrdenia 

od lekára špecialistu. 

 

 

V Košiciach dňa 03.09.2019  

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Mária Lacková – vedúca ŠJ 

 

 

 

 

Schválila: PaedDr. Eva Pillárová – riaditeľka ZŠ 


