
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134

Všeobecné informácie pre stravníkov 

S účinnosťou od 01.05.2023 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 ,

dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za stravovanie žiakov v školskej
jedálni od 01.05.2023 bude nasledovná:

Cena stravného
(1deň)

Dotácia 
Doplatok

stravného 
Réžia 

mesačný paušál
Mesačná výška

stravného 

Mesačná
platba za

stravu

MŠ stravníci 
 CD 1,90 € 1,40 € 0,50 € 12,00 € 11,00 € 23,00 €

MŠ stravníci 
 PD 1,55 € 1,40 € 0,15 € 12,00 € 3,30 € 15,30 €

ZŠ stravníci 
1.-4. ročník 1,50 € 1,50 € 0,00 € 12,00 € 0,00 € 12,00 €

ZŠ stravníci 
5-9 ročník 1,70 € 1,70 € 0,00 € 12,00 € 0,00 € 12,00 €

CD – celodenný pobyt, PD – poldenný pobyt



Podmienky platby stravného 

Každý stravník ŠJ musí mať vypísaný zápisný lístok na stravovanie pre školský rok 
2022/2023, zápisný lístok je možné stiahnuť v priloženom súbore. 
https://zschlebnice.sk/zss/zss_dokumenty_na_stiahnutie.php

Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie najneskôr

 do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne: 

SK24 0200 0000 0000 2063 7332

Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje od 01.05.2023 o poskytnutú dotáciu
na   dieťa:

-  v posledom ročníku MŠ o sumu 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastní
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, za podmienky, že zákonný zástupca
dieťaťa, elektronicky potvrdí žiadosť v edupage a zároveň doručí návratku triednemu
učiteľovi .

-  v sume 1,50 € za každý deň, ktoré sa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na
prvom  stupni a  odobralo  stravu,  za  podmienky,  že  zákonný  zástupca  dieťaťa,
elektronicky  potvrdí  žiadosť  v  edupage  a  zároveň  doručí  návratku  triednemu
učiteľovi .

-v sume 1,70 € za každý deň, ktoré sa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na
druhom  stupni  a  odobralo  stravu,  za  podmienky,  že  zákonný  zástupca  dieťaťa,
elektronicky  potvrdí  žiadosť  v  edupage  a  zároveň  doručí  návratku  triednemu
učiteľovi .

Dotácia na stravu na nevzťahuje na režijné náklady. Zákonný zástupca je povinný
naďalej uhrádzať paušálnu výšku režijných nákladov v sume 12,00 € na mesiac. 

Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa a žiaka, ktorému v
sledovanom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.

V prípade  neprítomnosti  dieťaťa/žiaka  v škole  je  povinnosťou  zákonného  zástupcu
odhlásiť  dieťa  zo  stravy   deň vopred  do 14:00 hod., prostredníctvom edupage
alebo telefonicky na č. 0917 273 326 do 7:00 hod.

V súvislosti s Covid opatreniami nie je možné v prípade neprítomnosti žiaka obed
odobrať do obedára.  

https://zschlebnice.sk/zss/zss_dokumenty_na_stiahnutie.php

