STRAVOVANIE DETÍ A NOVELA ZÁKONA č. 544/2010 Z.z.
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica poskytuje žiakom stravovanie prostredníctvom školských jedální
a to na oboch svojich prevádzkach. V ŠJ pri ZŠ sa stravujú žiaci,zamestnanci,dôchodci,
zamestnanci OcÚ a firma Vyfako. Okrem obedov majú deti možnosť odoberať aj mliečnu
desiatu. Strava pre deti MŠ sa pripravuje a vydáva v jedálni materskej školy.Strava
je pripravovaná podľa MSN určených pre školské stravovanie, čo znamená, že energeticky
a biologicky je vyvážená a tak vyhovujúca pre detský organizmus. V zmysle platných
zásad je zostavovaný aj JL, v ktorom sú zosúladené predpisy platné pre školské stravovanie.
POVINNOSŤ

RODIČA VOČI ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Zákonný zástupca dieťaťa dohliada na prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa. Za neodobratú
a včas neodhlásenú stravu zodpovedá v plnom rozsahu rodič. Stravu odhlasuje deň vopred
a to do 14,00 hodiny na telefónnom čísle 038/5399322.
Stravu hradíme buď poštovým peňažným poukazom, alebo internetbankingom na číslo
účtu SK8602000000001636460955.
Pokiaľ dieťa ochorie počas noci, rodič má právo si v prvý deň prísť pre obed. Nasledujúce
dni mu už obed vydaný nemôže byť a dieťa bude počas choroby zo stravy odhlásené.
NOVELA ZÁKONA č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (zákon č. 375/2018 Z.z.)účinnej
od 1. januára 2019. Platí, že:
a) dotáciu na stravu poskytuje štát a to prostredníctvom MPSVaR SR
Obci Nitrianska Blatnica (ako zriaďovateľovi materskej a základnej školy)
poskytuje príslušnú dotáciu ÚPSVaR v Topoľčanoch, a to na základe žiadosti OÚ.
Jednotlivým školám poskytuje dotáciu na stravu zriaďovateľ - OÚ.
b) dotácia na stravu v materských školách je poskytovaná:
- na všetky deti navštevujúce posledný ročník materskej školy (tzv.predškoláci)
- na všetky deti vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré navštevujú MŠ a žijú v domácnosti,
ktorej sa poskytuje hmotná núdza alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima.
c) dotácia na stravu na jeden deň predstavuje hodnotu 1,20 euro. Táto dotácia
sa poskytuje dieťaťu za každý deň, v ktorom sa z ú č a s t n i l o vychovnovzdelávacej činnosti a odobralo stravu.
d) dotácia na stravu - na úrovni materskej školy - je prioritne určená na zabezpečenie obeda pre dotknuté dieťa. Z poskytnutej dotácie je možné pokryť aj desiatu
a olovrant pokiaľ to výška určenej dotácie vykryje.
Ak dieťa odoberie počas dňa iba desiatu ( bez obeda ) dotácia sa neposkytuje !

P O Z O R:
Za neodhlásenú, alebo neskoro odhlásenú stravu sa
dotácia neposkytuje a rodič U H R Á DZ A plnú sadzbu ako tzv.
stravník bez dotácie!!!
Na základe uvedenej legislatívnej zmeny a v súlade s aktuálnym VZN Obce Nitrianska
Blatnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianska Blatnica

platí, že:
a) výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šj ako súčasti materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianska Blatnica - vzťahujúca sa k zákonným
zástupcom vybraných skupín detí ( t.j.detí s dotáciou - "predškoláci", "hmotná
núdza", "životné minimum") predstavujú celkovú sumu 1,20 euro / deň. Z toho
vyplýva, že pokiaľ sa nachádzajú ŠJ v III. finančnom pásme, zákonní zástupcovia
detí nedoplácajú za stravu svojich detí. Hradia iba režijné náklady 1,-euro
mesačne za každé dieťa, čo už bolo aktuálne platným VZN - kom schválené.

URČENÁ DENNÁ STRAVOVACIA JEDNOTKA:
---------------------------------------------------------------------------------------------Finančné pásmo: III.
MATERSKÁ

ŠKOLA:

desiata:
0,28 EUR
obed:
0,68 EUR
olovrant: 0,23 EUR
-------------------------------spolu:
1,19 EUR

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA:

1. - 4. ročník:

5.- 9. ročník:

desiata

0,40 EUR
obed
1,01 EUR

desiata 0,40 EUR
obed

EUR
V prípade, že dieťa je odkázané na individuálne stravovanie, rodič sa
preukáže dokladom od odborného lekára a podľa počtu dní, kedy
bolo dieťa prítomné na vyučovaní,budú rodičovi zaslané finančné
prostriedky na stravu dieťaťa na ktoré sa dotácia vzťahuje.Doklad je potrebné
priniesť vedúcej školskej jedálne.

Z horeuvádzaného vyplýva, že predstaviteľom obce Nitrianska
Blatnica záleží na tom, aby aj Vaše deti mali dotované obedy.
Nie je to povinné, zriaďovateľ musí požiadať o túto dotáciu, zároveň
je povinný vytvoriť na to podmienky, musí zariadenia vybaviť materiálne, personálne a technicky. Nesmie prekročiť kapacitu jedálne,
výkonové normy zamestnancov. V opačnom prípade si vytvára
rizikové pracovisko. Dotované obedy detí znamenajú pre zriaďovateľa
finančné náklady spojené s prevádzkou školských jedálni.
Preto si dovoľujem vymedziť povinnosti rodičov a požiadať o zodpovedný prístup k danej situácii,aby sme obišli nepríjemnosti,prípadné
odstúpenie od dotácií.
Ďakujem za pochopenie.

V Nitr. Blatnici, dňa 22.2.2019

A. Stančeková, vedúca ŠJ

1,19

