
 

INFORMÁCIE O STRAVOVANÍ  v ŠJ od 1.9.2021 

Vážení rodičia, milí stravníci! 

Rodičia, ktorí si uplatnia zvýšený daňový bonus, platia stravné pre žiakov v plnej výške. 

Dotácia na obedy pre žiakov ZŠ bude len pre vybrané skupiny žiadateľov, ktorí si neuplatnia 

daňový bonus.  

Veríme, že  popri iných povinnostiach  nezabudnete  zaplatiť poplatky za  stravovanie načas, 

teda za mesiac september - do 25.8.2021.  

Z dôvodu nariadenia Ministerstva školstva SR, ktoré je spojené so šírením ochorenia Covid-19, 

chceme predísť zvýšenému pohybu osôb v priestoroch ZŠ, ŠJ   a  uľahčiť Vám situáciu so 

začiatkom školského roka.   

Osobné prihlasovanie pre už našich žiakov v kancelárii ŠJ na stravovanie je zrušené.  

Osobne si prídu do kancelárie školskej jedálne ( za dodržania všetkých hygienických 

opatrení )  vyzdvihnúť čip a vypísať, resp. odovzdať  prihlášku na stravovanie len 

zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka a nových žiakov školy (v týždni  od 23.8. – 27.8.2021  

v čase od 7.00 do 14.30 hod. ),  predtým ale musí by ť poukázaná platba na účet ŠJ ! 

Z toho dôvodu sme upravili prihlasovanie žiakov na stravovanie na nový školský rok 

2021/2022 nasledovne: 

Prihlasovanie na stravovanie bude možné od 23. augusta 2021 v čase od 7.00 - 14.30 hod. 

mailom:  jurigova@zsmkdk.sk   Text:   

Prihlasujem žiaka :  

meno,priezvisko,trieda).....................................................................na stravovanie v ŠJ na 

obedy od:  2. 9. alebo 3.9.2021... 

SMS správa - 0917 949 404  

Na desiate sa bude možné prihlásiť od 6.9.2021.  

Prihlášku na stravovanie pre  prvákov a nových žiakov  ( v prílohe)  treba vypísať alebo si ju 

treba vypýtať v kancelárii školy 2.9.2021. Tiež vypísať pri zmene účtu!!!!!  Prosíme 

vyplniť, podpísať, priniesť do kancelárie ŠJ , kde si aj vyzdvihnete čip.  

Kto nemá záujem o stravovanie sa v ŠJ zo starších žiakov,  treba odovzdať   čip do kancelárie 

školy. 

Zákonný zástupca žiaka má povinnosť zaplatiť  na  základe schváleného VZN Mesta Dolný 

Kubín č. 2/2021  a vnútornej smernice ZŠ M. Kukučína v Dolnom výšku príspevku na 
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čiastočnú úhradu nákladov  na nákup potravín a  paušálny príspevok na mesačné náklady za 

stravovanie žiakov v školskej jedálni nasledovne:   

Kategória Stravná jednotka 

(2. finančné 

pásmo) 

Platba  mesačná 

( cca 20 dní) 

hradí zákonný 

zástupca 

Režijné náklady 

hradí zákonný zástupca 

ZŠ žiaci 1.- 4. ročníka obed 1,15 € 23,00 € 8 €* 

ZŠ žiaci 5.-9. ročníka obed 1,23 € 25,00 € 8 €* 

ZŠ žiaci 5.-9. ročníka 

 športových tried 

obed 1,48 € 30,00 € 8 €* 

ZŠ doplnkové stravovanie  

žiaci 1.- 9. ročníka 

desiata 0,53 € 11,00 € 0 €** 

    * paušálny mesačný poplatok hradí zákonný zástupca žiaka,  

       režijné náklady vo výške 8,- € ( určené podľa VZN Mesta Dolný Kubín) mesačne je povinný platiť každý  

       žiak, aj ten, čo poberá dotáciu. 

  ** nárok na doplnkové stravovanie je podmienené odobratím obeda v školskej jedálni ZŠ. 

- Príspevok na režijné náklady v ŠJ sa neuhrádza za dieťa/žiaka, ktorému v príslušnom kalendárnom mesiaci 

nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.  

- Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza len pomernú časť určeného paušálneho príspevku na režijné náklady 

v ŠJ v prípade, ak bola prerušená prevádzka ŠJ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi 

na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci.  

Mesačný poplatok za stravovanie je potrebné prvýkrát zaplatiť v auguste 2021 na 

september  2021. 

Platobné údaje:  

VÚB Banka a.s. Dolný Kubín 

Číslo účtu: SK81 0200 0000 0000 2143 7332        SWIFT:  SUBASKBX    

Doplňujúci údaj, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, trieda, prípadne ročník 

Variabilný symbol: 9 

Konštantný symbol: 0308 

Výdaj stravy : 

Desiata: po 2. vyučovacej hodine v priestoroch ZŠ 

Obed:     od 11.25 - 14.25 hod.  

Obed sa vydáva použitím čipu pri výdajnom okienku -  v školskej jedálni na stolový riad ŠJ a 

je podmienený konzumáciou obeda v priestoroch ŠJ. 

 

 



Odhlasovanie stravy :   

Obed bude možné odhlásiť  deň vopred, najneskôr do 7.00 hod. ráno v aktuálny deň jedným 

zo spôsobov: 

- prostredníctvom Edupage – školská jedáleň/ odhlasovanie 

- e-mail Školskej jedálne – jurigova@zsmkdk.sk  

- SMS  0917 949 404 

Počas neprítomnosti žiaka v škole sa obed do obedára nevydáva (§2, vyhláška č. 330/2009 Z. z.o 

zariadení školského stravovania),  Vašou povinnosťou je žiaka odhlásiť  zo stravovania.   

Za neodhlásené obedy sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.  

Prihlasovanie nového stravníka počas školského roka, alebo celkové odhlásenie zo stravy v priebehu 

školského roka  je potrebné nahlásiť osobne alebo e-mailom  ŠJ spolu s vrátením čipu .  

Všetky zmeny v priebehu školského roka, hlavne číslo účtu prosíme nahlásiť ihneď písomne do e-

mailu. 

Info: jurigova@zsmkdk.sk, 0917 949 404 

K. Števonková, rš 
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