Doplnok č. 4/2019
k VZN č. 2/2009 z 24.06.2009
Mení sa: § 7 ods. 2,
§ 8 ods. 6, 7, 8, 9
§ 7 ods. 2
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Zriaďovateľ Spojenej školy Dudince odpúšťa poplatok za školský klub detí zákonným
zástupcom žiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi na základe písomnej žiadosti a predložia doklad
o tom, že sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.
§ 8 ods. 6, 7, 8, 9
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky úhrady
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Dudince, poskytuje stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov
v školskej jedálni za dieťa sumou 0,20 €.
2. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole a žiaka v základnej škole uhrádza výšku
finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výška príspevkov je nasledovná:
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3. Zamestnanci školy a iné fyzické osoby / cudzí stravníci / majú výšku príspevku určenú
v kategórií stravníci od 15 - 19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným
MŠVVaŠ SR. Okrem príspevkov na nákup potravín uhrádzajú aj režijné náklady. Výška
príspevkov je nasledovná:
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4. Dotácia na stravu sa poskytuje na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v
základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania materskej školy; na každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu; na
každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, je vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima; na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, v ktorej je najmenej 50% detí v
hmotnej núdzi (okrem predškolákov).
Dotácia na stravu sa nepoužije ak sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v
materskej škole alebo v základnej škole; na dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovnovzdelávacieho procesu v materskej škole len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda;
na dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v prírode; na dieťa
základnej školy, ktoré plní osobitný spôsob školskej dochádzky podľa školského zákona.
5. Ak zákonný zástupca dieťaťa na základe zápisného lístka stravníka pre osobitné stravovanie
požiada o diétne stravovanie, doloží písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára (lekára so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore), že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje
osobitné stravovanie na základe stanovenej diagnózy so stanovením odporúčanej diéty - úhrada

zákonného zástupcu dieťaťa za poskytnuté diétne stravovanie v zariadení školského stravovania
sa znižuje o poskytnutú dotáciu na stravu o 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a
odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že Mesto Dudince ako zriaďovateľ
nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára-špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zriaďovateľ prostredníctvom
riaditeľa školy vyplatí rodičovi dieťaťa bezhotovostným stykom na jeho bankový účet mesiac
pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej, základnej školy.
6. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravovanie /dotácia + čiastočná úhrada za potraviny +
čiastočná úhrada za režijné náklady/ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
a/ Odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. Vo výnimočných
prípadoch, keď dieťa náhle ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno do 7:45 hod. Zákonný
zástupca odhlasuje dieťa telefonicky vedúcej školskej jedálne, formou SMS vedúcej školskej
jedálne, prostredníctvom web stránky školy.
b/ Neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. Vo výnimočných
prípadoch, keď dieťa náhle ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno do 7:45 hod. Zákonný
zástupca odhlasuje dieťa telefonicky vedúcej školskej jedálne, formou SMS vedúcej školskej
jedálne, prostredníctvom web stránky školy.
c/ Dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky / zákonný zástupca uhrádza plnú sumu nákladov na nákup potravín +
príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov /.
7. Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov a na režijné náklady ak ide o deti, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona
č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.
8. Školskej jedálni pri základnej škole udeľuje týmto zriaďovateľ súhlas na stravovanie iných
fyzických osôb v súlade s postupom podľa § 140 ods.3 zákona 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní v platnom znení.
9. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa tohto VZN zákonný
zástupca dieťaťa, žiaka uhrádza jednorazovo v mesiaci september do 20. dňa alebo dvakrát
ročne – prvá platba / polovica sumy / v mesiaci september do 20. dňa, druhá platba v mesiaci
január do 20. dňa. Poplatok za stravu môže zákonný zástupca uhrádzať aj mesačne do 20. dňa
príslušného mesiaca. Zriaďovateľ školskej jedálne odpúšťa režijné náklady zákonným
zástupcom detí, ktorí sú v hmotnej núdzi na základe písomnej žiadosti a predložia doklad o tom,
že sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

10. Škola poskytne zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka do 15.7. alebo
bezodkladne po ukončení stravovania dieťaťa v školskej jedálni vyúčtovanie príspevku
na školskú jedáleň. Nedoplatok vyúčtovania zákonný zástupca uhradí v termíne určenom
riaditeľom školy. Preplatok bude zákonnému zástupcovi poukázaný bezhotovostným stykom
na jeho bankový účet.

Tento Doplnok č. 4/2019 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 20.06.2019 uznesením
č. 54/2019 a nadobúda účinnosť od 01.09.2019.

Vyvesené pred schválením MsZ: 31.05.2019
Zvesené pred schválením MsZ: 19.06.2019
Vyvesené po schválení MsZ: 21.06.2019
Zvesené po schválení MsZ: 08.07.2019
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