
 

Vnútorná smernica 1/2018 

Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina 

o príspevku na stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ 

Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina 

 
 I. Úvodné ustanovenia  

 

   Predmetom vnútorného predpisu je určenie výšky príspevku, spôsob a termín platby             

a ďalšie podmienky úhrady  stravného a príspevku na režijné náklady v školskej jedálni  

   od zákonného zástupcu žiaka(ďalej len príspevok), zamestnancov škôl, školských zariadení 

a iných fyzických osôb.  

 

II. Úhrada nákladov na stravovanie žiakov  

 

1. Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred od 20. do 26. dňa v mesiaci a to: 

a/  formou poštového peňažného poukazu 

b/  trvalým príkazom 

     c/  bankovým prevodom  

Číslo účtu IBAN ŠJ: SK11 5600 0000 0003 0394 9002 

Ak platí rodič stravu priamo zo svojho účtu uvádza meno žiaka - stravníka (nie rodiča), triedu a 

variabilný symbol z poštovej poukážky. 

Ak platí rodič stravu poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, doklad o zaplatení treba 

odovzdať do 28. dňa v mesiaci, ak platí rodič trvalým príkazom, doklad o zaplatení nie je 

potrebné predkladať.  

     Ak rodič v stanovenom termíne a ani po výzve  nezaplatí  úhradu nákladov na stravovanie, jeho 

dieťa bude vylúčené  zo stravovania v školskej jedálni. 

 

2. Stravník (rodič) je povinný pred stravovaním vyplniť tlačivo Prihláška na stravovanie 

a odovzdať vedúcej ŠJ, ukončenie stravovania je stravník (rodič) povinný nahlásiť písomne 

alebo e-mailom na adresu: sjzakarpatska@gmail.com.  

 

3. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni je 

určená podľa III. finančného pásma: 

 

 Žiaci 1- 4 ročník   obed  úhrada  1,01 € 

 Žiaci  5-9 ročník   obed  úhrada  1,09 € 

 Na režijné náklady na jedno hlavné jedlo prispieva zákonný zástupca žiaka sumou 0,10 € . 

 

4. V školskej jedálni nie je možnosť prípravy diétneho stravovania. Pre žiakov, u ktorých podľa    

posúdenia odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, je možnosť dovážať  

bezlepkovú diétu zo ŠJ ZŠ Martinská.  

 

5. Preplatky za neodobratú stravu stravník (rodič) požiada po ukončení stravovania,  tlačivo -                                

Žiadosť o vrátenie preplatku - je zverejnené na internetovej stránke školy - horné menu        

Rodičom/Tlačivá na stiahnutie. 

     Ak stravník (rodič) nepožiadal o vrátenie preplatku písomne, ani neposkytol  číslo účtu, na   

ktorý mu má byť preplatok vrátený a ani iným spôsobom nespolupracoval vo veci vrátenia 

preplatku, základná škola bude postupovať podľa ustanovenia § 107 Občianskeho zákonníka, 

podľa ktorého sa právo na vydanie plnenia vrátenia preplatku premlčí za tri roky.  



Po uplynutí trojročnej premlčacej doby môže škola tieto preplatky stravného použiť na bežné    

výdavky školskej jedálne. 

 

 

III. Stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb 

 

  1.    Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie dospelých osôb - zamestnancov školy, ŠKD a ŠJ            

podávaním jedného hlavného jedla - obed. 

Cena jedného jedla:                                    2,04 €.  

z toho finančná norma na nákup potravín: 1,19 € 

režijné náklady:                                           0,85 €  

 

   2. Zamestnanec hradí mesačne vopred finančnú normu na nákup potravín 1,19 €.           

Zamestnávateľ prispieva na jedno jedlo 55% z ceny obeda -  1,12 €.  

z toho:                                          

                                                             0,27 € príspevok na finančnú normu na nákup potravín, 

                                                             0,85 €  režijné náklady 

   Režijné náklady hradí zamestnávateľ po predložení interného dokladu vypracovaného vedúcou 

ŠJ po ukončení mesiaca na základe počtu vydaných obedov pre všetkých zamestnancov. 

Výška režijných nákladov na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov a iné fyzické osoby sa     

vypočíta podľa skutočných výdavkov za predchádzajúci rozpočtový rok na mzdy a prevádzku 

ŠJ a počtom vydaných obedov za predchádzajúci rok. 

Výška režijných nákladov sa prepočíta každý rok na základe údajov z  koncoročnej uzávierky.  

 

Príspevok na finančnú normu na nákup potravín 0,27 € hradí zamestnávateľ po predložení 

interného dokladu vypracovaného vedúcou ŠJ po ukončení mesiaca na základe počtu vydaných 

obedov.  

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ prispieva na jedno hlavné jedlo 0,10 € na základe počtu 

vydaných obedov.  

 

3.   Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným osobám - cudzí stravníci, ktorí uhrádzajú celú    

      hodnotu jedla 2,04 €. 

 

 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Tento vnútorný predpis bol vydaný na základe VZN Mesta Žilina č.10/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Mgr. Eva Smolková  

                                                                                                                riaditeľka školy  



 

 
Úhrada stravného pre zamestnancov školy a školských zariadení 

 

Hodnota jedného obeda : 2,04 €, 
z toho 1,19 € je finančná norma na nákup potravín a 0,85 € sú  režijné náklady. 

 

Zamestnanec mesačne vopred zaplatí na jeden obed  1,19 € - finančná norma 

na potraviny,  po vyúčtovaní mesiaca podľa odobratých obedov  zamestnávateľ prispeje 

zamestnancovi  na jeden odobratý obed 0,27 €, táto čiastka je pripísaná na konto stravníka a tým 

sa platba zamestnanca zníži na 0,92 € (1,19-0,27=0,92) , čo predstavuje 45% hodnoty obeda. 

Okrem 0,27 € prispieva zamestnávateľ zamestnancovi 0,10 € zo sociálneho fondu na jeden 

odobratý obed, čo je tiež pripísané na konto stravníka a teda jeden obed zamestnanca vyjde na 

0,82 € . 

 

Zamestnanec    45% =  1,19 € - 0,27 € - 0,10 € = 0,82 € 

Zamestnávateľ 55% =  1,12 €, z toho 0,27 € na potraviny a 0,85 € režijné náklady.  

 

 

 

 

Žiadosť o vrátenie preplatku stravného 
 

 

Meno rodiča, zákonného zástupcu, adresa: 

 

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

 

 

                                                                                                   Základná škola 

                                                                                                    Karpatská 8063/11 

                                                                                                              010 08 Žilina 

Vec                                                                                                   
Žiadosť o vrátenie preplatku  

 
Žiadam o vrátenie  preplatku  stravného  za  môjho  syna/dcéru  (meno, priezvisko) 

  

............................................................... trieda........, ktorý sa stravoval/a vo vašej školskej jedálni.  

 

 

Preplatok žiadam zaslať na číslo účtu IBAN..................................................................................... 

 

 

S pozdravom  

 

 

V Žiline dňa .................................  

 

 

                                                                                                  

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

                                                                             podpis zákonného zástupcu žiaka 



   
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE  

 
Základná škola Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina - Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy 

Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina 
 
 

Prihlasujem na obedy svoje dieťa/žiaka počas školskej dochádzky do ZŠ Karpatská 8063/11 Žilina. 
 
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka.......................................................................................trieda................. 
 
Bydlisko dieťaťa/žiaka................................................................................................................................... 
 
Meno a priezvisko matky /zákonného zástupcu/ .......................................................................................... 
 
Meno a priezvisko otca   /zákonného zástupcu/  .......................................................................................... 
 
Číslo telefónu, mailová adresa /matka, otec/................................................................................................ 
 
Súrodenci dieťaťa/žiaka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni: 
 
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka ..........................................................................................trieda............... 
 
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka...........................................................................................trieda............... 
 
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka...........................................................................................trieda............... 
 
Poplatok za jeden obed:  1.- 4. roč. 1,01 € na potraviny + 0,10 € príspevok na režijné náklady = 1,11 € 

                                     5.- 9. roč. 1,09 € na potraviny + 0,10 € príspevok na režijné náklady = 1,19 € 
                                     Čipová karta  2,50 € 

 
Poplatok sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 26. dňa v mesiaci.  
 
IBAN:  SK11 5600 0000 0003 0394 9002. Výška poplatkov sa môže v priebehu dochádzky do ZŠ zmeniť. 
Informácie a zmeny budú zverejňované na webovom sídle školy - www.zskarpatska.edupage.org.     
Stravník bude prihlásený na stravu automaticky po pripísaní úhrady na účet ŠJ. 
Spôsob úhrady: ٭/ poštovou poukážkou, ٭trvalým príkazom, ٭iným spôsobom /uviesť/.................................. 
Odhlásiť sa zo stravy je možné  deň vopred do 14,00 telefonicky na čísle: 0911 502 706, 52 52 842, 
mailom: sjzakarpatska@gmail.com, cez internet, objednávací box  v ŠJ, osobne v ŠJ. 
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Obedy do 
obedára sa vydávajú iba v prvý deň ochorenia v čase od 11,30 do 13,30 hod.  
 
 
Súhlas dotknutej osoby 
V zmysle zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
dávam svoj súhlas ŠJ pri ZŠ Karpatská 8063/ 11, Žilina so spracovaním poskytnutých osobných údajov  
 
môjho dieťaťa (stravníka) ................................................................................................. a mojich osobných 
údajov  na účel - evidencia stravníka v ŠJ ZŠ Karpatská 8063/11 Žilina. 
Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko žiaka, bydlisko, škola, meno a priezvisko zákonného 
zástupcu,  e-mail, telefónne číslo, číslo účtu zákonného zástupcu.  
Doba platnosti súhlasu: do ukončenia stravovania v ŠJ      
Meno a priezvisko zákonného  
 
zástupcu.........................................................................................................................   
  
 
 

    
V Žiline dňa.............................                    ....................................................... 
                           podpis zákonného zástupcu 

 

mailto:sjzakarpatska@gmail.com

