Pokyny k stravovaniu
v školských jedálňach pri ZŠ na Ul. I. Bukovčana č.3 v Bratislave
Zákonný zástupca dostane „ZÁPISNÝ LÍSTOK“, ktorý vyplní (ak má záujem, aby
sa jeho dieťa stravovalo, lebo stravovanie nie je povinné) a v čo najkratšom
čase - do 17. júna 2019 vráti škole (triednemu učiteľovi).
Spôsob úhrady a výška príspevku na stravovanie a réžiu :
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II. stupeň
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€
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€

2,00 €
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20,00 €

50,00 €
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€
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Za celý školský rok zaplatí/ ak dodrží
podmienky - mínus 25 €

Do 20. januára 2020/za cca 100 obedov, + réžia

Do 31. augusta/za cca 100 obedov, +
réžia+kredit

Zákonný zástupca zaplatí jednorázový kredit
pred začiatkom stravovania

Zákonný zástupca uhradí
Zákonný zástupca zaplatí za mesiac réžiu/x10
mesiacov

Zákonný zástupca zaplatí za cca 200 obedov za
rok

Zákonný zástupca zaplatí za 1 obed

Štátna dotácia na 1 obed

Príspevky na stravovanie a réžiu od 1.9.2019

výška stravného podľa finačných pásiem za 1
obed

stravné, réžia, kredit

51,00 €

26,00 €

77,00 €

60,00 €

35,00 €

95,00 €

Od 1.9.2019 sa žiaci budú stravovať výlučne v tej budove, v ktorej majú
vyučovanie (nebudú sa stravovať vo vedľajšej budove).
Registrácia stravníkov (po odovzdaní zápisného lístka škole) :
Registrácia jedného stravníka trvá cca 10-15 minút.



žiaci z budovy ZŠ Bukovčana č. 3, vchod zboku do školskej kuchyne,





od 24. júna do 4. júla 2019
od 19. do 23. augusta 2019
od 8:00 do 12:00 hod. u vedúcej ŠJ Ingrid Kraslanovej. Pri registrácii je potrebné
uhradiť v hotovosti čip v hodnote 3.- €.





žiaci z budovy ZŠ Bukovčana č. 1, hlavný vchod školy – kancelária vedúcej ŠJ,
od 8. júla do 12. júla 2019 od 8:00 do 12:00 hod
od 26. augusta do 30. augusta 2019 od 8:00 do 12:00 hod. u vedúcej ŠJ Ingrid
Kraslanovej. Pri registrácii je potrebné uhradiť v hotovosti čip v hodnote 3.- €.

Tel. číslo vedúcej ŠJ : 0911 238 926


Príspevok na stravovanie, réžiu a kredit zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, za prvý
školský polrok najneskôr do 31. augusta 2019, za druhý polrok najneskôr do 20. januára
2020.

Spôsob úhrady :
bankovým prevodom, alebo vkladom na účet číslo ktorého dostanú spolu s variabilným
symbolom pri registrácii od vedúcej školskej jedálne.
Úhradu príspevku je potrebné vykonať včas, (najneskôr do 25. augusta).
Strava môže byť stravníkovi poskytnutá až nasledujúci deň po pripísaní príspevku na účet ŠJ.
Príspevky na stravovanie, kredit a réžiu v ŠJ pri ZŠ:
 Jednorazový kredit vo výške 25 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie
spolu so stravným a réžiou. V druhom polroku sa už jednorázový kredit 25,- € neplatí.
 Réžia vo výške 5.- € je mesačná a je nevratná (vratná je iba vo výnimočných prípadoch napr.
pri dlhodobom odhlásení zo stravy)
 Stravné je stanovené podľa finančných pásiem na nákup potravín v 3. pásme.
Pri dodržaní podmienok na priznanie štátnej dotácie na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR bude jednorazový kredit vrátený
zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.
O preplatky zo stravného a kreditu zákonný zástupca písomne (stačí emailom) požiada vedúcu ŠJ
na tlačive, ktoré bude zverejnené na webovom sídle školy.
Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň
na webovej jedálni (prístup dostanú pri registrácii).
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr.
Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný
stravovací deň.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00
hod, stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých
kategóriách stravníkov vyššie v tabuľke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na
výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.
V prípade, že sa žiak zúčastní výletu, exkurzie, lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, zákonný
zástupca je povinný žiaka z obedov odhlásiť.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje
a bude zúčtovaná z kreditu v plnej výške stravnej jednotky podľa finančného pásma.
Možnosti odhlasovania zo stravovania:
- on-line na web - stránke školy: www.bukovcana.sk v záložke Jedálne – v jedálnom lístku
príslušnej školskej jedálne.
Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR 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-vzdelávacieho procesu v základnej škole a
odobralo stravu.
Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti
svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku
na stravovanie bez dotácie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie
v tabuľke.

