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DODATOK č. 3
k VZN č. 3 /2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Článok 7
Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania
Školská jedáleň
4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa podľa vekových kategórií stravníkov
v 2. finančnom pásme – platí od 1.1.2010 nasledovne:
a) stravníci od 2 – 6 rokov (desiata):
0,27€
b) stravníci od 2 - 6 rokov (obed):
0,59€
c) stravníci od 2 – 6 rokov (olovrant)
0,20€
d) stravníci od 6 - 11 rokov (žiaci ZŠ obed)
0,90€
e) stravníci od 11 – 15 rokov (žiaci ZŠ obed)
0,96€
4a) Školská jedáleň poskytuje diétne stravovanie detí a žiakov so súhlasom obce a to najmenej
pre 10 stravníkov pre konkrétnu diétu. Diéta sa bude poskytovať na základe žiadosti rodičov
stravníkov a odporúčania príslušného lekára, s ktorým bude vedúca ŠJ spolupracovať.
4b) Podmienky a spôsob zabezpečenia diétneho stravovania, materiálno-technické a
technologické vybavenie kuchyne, vhodné skladovacie podmienky, dostatok chladiaceho
zariadenia, možnosť nákupu potrebných surovín na prípravu diétnych jedál si stanoví prevádzka
školskej jedálne podľa vlastných prevádzkových možností.
4c) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie podľa podľa
vekových kategórií stravníkov v 2. finančnom pásme – platí od 1.1.2010 nasledovne:
a) stravníci od 2 – 6 rokov (desiata):
0,32€
b) stravníci od 2 - 6 rokov (obed):
0,72€
c) starvníci od 2 – 6 rokov (olovrant)
0,24€
d) stravníci od 6 - 11 rokov (žiaci ZŠ obed)
1, 08€
e) stravníci od 11 – 15 rokov (žiaci ZŠ obed)
1,16€
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010
Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

