
 

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni pre školský rok 2020 – 21 

 Pre stravovanie žiakov v ŠJ je potrebné uhradiť poplatok ( v zmysle VZN Mesta Dolný 

Kubín dopredu – do 25. dňa v mesiaci, čiže čo najskôr) 

Platby: 
Príspevok na úhradu režijných nákladov sa podľa článku 6, odsek 4 VZN 4/2019 uhrádza paušálne 

– mesačne finančnou čiastkou 8, - €. 
 

Kategória Stravná jednotka 

(2. finančné 

pásmo) 

Dotácia Platba nad 

rámec dotácie 

na osobu/ deň 
hradí zákonný 

zástupca 

Režijné 

náklady 
hradí zákonný 

zástupca 

ZŠ žiaci 1.- 4. ročníka obed 1,15 € 1,20 € 0 8 €* 

ZŠ žiaci 5.-9. ročníka obed 1,23 € 1,20 € 0,03 € 8 €*  

ZŠ žiaci 5.-9. ročníka 
 športových tried 

obed 1,48 € 1,20 € 0,28 € 8 €* 

ZŠ doplnkové stravovanie  

žiaci 1.- 9. ročníka 

desiata 0,53 € 0 0,53 €  0 €** 

   * paušálny mesačný poplatok  8,- € hradí zákonný zástupca žiaka.  

        Podľa odseku 5 VZN sa režijné náklady neuhrádzajú len vtedy, ak žiakovi v sledovanom období                  
        nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo. 

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

Nastavenie platieb: 

 žiaci 1. stupňa ZŠ :  8,- €    

 žiaci 2. stupňa ZŠ :  9 € ( spolu s mesačným doplatkom za stravovanie, ktorý prekračuje výšku dotácie 1,20 € ) 

 žiaci športových tried : 14,- €( spolu s mesačným doplatkom za stravovanie, ktorý prekračuje výšku dotácie 1,20 € ) 

 desiata žiaci  :  11,- € ( podmienené odobratím obeda ) 

 Jednorazový poplatok ( istina ) za neodobraté a neodhlásené obedy vo výške sa 

uhrádza len v mesiaci august, v prípade nepoužitia sa na konci školského roka alebo 

konečného obdobia vráti.  
( Od 1. januára 2021 sa pravdepodobne zmenia podmienky pre štátnu dotáciu – strava zadarmo, zmenia sa aj  

poplatky). 

 

Bankové spojenie:                    VÚB Banka 

IBAN:                                       SK81 0200 0000 0000 2143 7332 

V.S.:                                          9 

K.S.:                                          0308 

Do správy pre prijímateľa:       Meno a priezvisko žiaka, trieda (prípadne ročník) 

 

 Prihlasovanie na stravu: 

 Žiaci nastupujúci do 1. ročníka a všetci noví žiaci – zákonní zástupcovia  

prídu do kancelárie školskej jedálne ( prízemie, p. Jurigová) prihlásiť dieťa na stravovanie 



/ vypíšu zápisný lístok (v prílohe ) a prevezmú oproti podpisu čip , preukážu sa dokladom 

o zaplatení prvej platby. 

Úradné hodiny : 24.8. – 28.8.2020 ( pondelok – piatok ) od 7.00 do 15.00 hod. 

Bez prevzatia čipu a zaplatenia poplatku nebude možnosť stravovania dieťaťa!!! 

 

 Žiaci školy: 2. – 9. ročník ( teda žiaci s čipom, ktorí sa vlani stravovali v 

ŠJ !) – sú automaticky prihlásení na obed od prvého školského dňa 

(2.9.2020) 
Kto nemá záujem o obed alebo nebude prítomný v škole, musí sa odhlásiť obvyklým 

spôsobom ( v septembri najneskôr do 1.9.2020 do 12.00 hod !). 

Jedálny lístok bude zverejnený 24.8.2020, v pondelok. 

     ( Volili sme v tomto koronovom období najjednoduchší spôsob ako zabezpečiť žiakom   

       stravovanie a bez toho, aby ste museli do školy prihlasovať obedy ). 

Títo žiaci dostanú pre rodičov na vyplnenie zápisný lístok prvý deň v škole, rodičia obratom 

vyplnia, pošlú. 

Odhlasovanie stravy pre stravníkov je možné prostredníctvom: 

a)     internetu na  EDUPAGE – školská jedáleň/ jedálny lístok 

b)     SMS správa (nie telefonické hovory!!!) zaslaná na číslo:  

       +421 917 949 404  s textom: meno a priezvisko žiaka, trieda, deň/dni na ktoré žiaka  

        odhlasuje 

c)    emailom na: jedalen@zsmkdk.sk  (s textom: meno a priezvisko žiaka, trieda, deň/dni  

       odhlásenia) 
 
Stravník si môže v priebehu mesiaca stravu odhlasovať na jednotlivé dni. Odhlasovanie je potrebné urobiť deň vopred, 

najneskôr do 7.00 hod ráno v daný deň. 
Zákonný zástupca má povinnosť žiaka z obeda odhlásiť.  Ak sa neodhlási do 7.00 hodiny v daný deň, cenu obeda musí 
zaplatiť zákonný zástupca žiaka v plnej výške, zo zálohovej platby za neodobratú stravu (istiny).  

 

 Žiaci, ktorí stratili čip alebo ho nemajú funkčný, budú si ho musieť prísť 

vyzdvihnúť( znovu nabiť )  do kancelárie školy ( nie do jedálne !), bez 

čipu im nebude poskytnutý obed!!!! 
Pracovné dni – od 25.8.2020 (utorok) - od 8.00 do 14.00 hod 

 

 

Info: Mária Jurigová, 0917 949 404, jurigova@zsmkdk.sk 

          Mária Somolová, 0918857387, somolova@zsmkdk.sk  

 

 

 

Dolný Kubín 19.8.2020                                                           Mgr. Katarína Števonková,  

                        riaditeľka školy 
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