
Základná škola s materskou školou Brusno, Školská 622/24,  976 62  Brusno  
 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Brusno 
 

Dôležité informácie pre stravníkov  

Od 1.1.2023 

 

1. Zápisný lístok – prihláška na stravovanie 

Každý stravník je povinný vyplniť ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA – záväzná prihláška 

na stravovanie a podpísaný rodičom/zákonným zástupcom odovzdať do školskej jedálne, až 

potom sa môže stravovať. 

 

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre :  

deti MŠ – desiata, obed, olovrant 

žiakov I. stupňa    - obed  

žiakov II. stupňa  - obed 

žiakov II. stupňa – športové triedy - obed 

dospelí stravníci - zamestnanci ZŠ s MŠ – obed 

cudzí stravníci - obed   

 

2. Výška stravného 

Výška stravného poplatku je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Brusno č. 5/2022 

zo dňa 15. 12. 2022 s účinnosťou od 01. 01. 2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy  

a školského zariadenia /ďalej ,,VZN“/ a v súlade s 3. finančným pásmom vydaným 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Veková skupina 

stravníkov 
Desiata Obed Olovrant 

Stravný 

lístok 

celkom 

Dotácia na 

stravu pri 

splnení 

podmienok 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu pri 

poskytnutej 

dotácii 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

pri 

neposkytnu

tej dotácii 

stravník MŠ               

(2-6 rokov) 
0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 2,10 

stravník ZŠ - I. stupeň  1,70  1,70 1,30 0,40 1,70 

stravník ZŠ                    

II. stupeň 
 

 

1,90 

 

 1,90 1,30 0,60 1,90 

stravník ZŠ - II. stupeň 

- športové triedy 
 2,20  2,20 1,30 0,90 

 

2,20 

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka prispieva od 1.1.2022 na úhradu režijných nákladov            

v školskej jedálni pri materskej škole/základnej škole na jedného stravníka mesačne vo výške 

6 €. 
 

 

Dospelý stravík - platby za jeden obed v školskej jedálni: 

  3,00 €    - 55 % príspevok zamestnávateľa na jedno jedlo 

  0,50 €    - príspevok zo sociálneho fondu 

                             1,00 €    - hradí zamestnanec 

      4,50 €    - cena obeda spolu 
 



Úhrada obeda zamestnanci: 

Finančný limit na potraviny     1,00 €    - hradí zamestnanec  

Finančný limit na potraviny     0,50 €    - hradí zamestnávateľ  zo soc. fondu  

Finančný limit na potraviny     0,90 €    - hradí zamestnávateľ  

Režijné náklady               2,10 €    - hradí zamestnávateľ     

Balné                                       0,35 €    - hradí zamestnanec len v prípade balenia obeda     

                                                                   do jednorazových nevratných obalov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena obeda                             4,50 € 
 

 

V nevyhnutných prípadoch potreby zabalenia obeda do jednorazových nevratných obalov sa 

k vyúčtovaniu stravy dospelého stravníka pripočíta výška balného 0,35 € /skutočné náklady/. 

 

3. Úhrada stravného 

Spôsob úhrady stravných poplatkov :        -      internetbanking   

 Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na stravovanie vopred, najneskôr 

do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: IBAN: SK11 0200 0000 0016 

4005 2954, podľa pokynov na zápisnom lístku stravníka. 

 Úhrada príspevku na stravovanie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, ktorému je 

poskytnutá dotácia, sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom vo výške  

1,30 € za jeden obed podľa osobitného predpisu, a to iba v prípade, ak sa dieťa/žiak 

zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole/škôlke a odoberie prihlásený obed. 

 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu 

odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 13:30 hod osobne alebo telefonicky na tel. 

č. 048/4194507 alebo 0910 690 925 príp. SMS správou, deti MŠ do zošita (ktorý je 

umiestnený na stolíku v MŠ). V pondelok a prvý deň vyučovania po prázdninách je 

možné odhlásiť sa do 8:00 hod. ráno. Z dôvodu náhleho ochorenia resp. iných 

nepredvídateľných okolností je možné odhlásiť sa v daný deň ráno od 7:00 hod. 

do 7:30 hod. na pevnú linku 048/4194507. 
 Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný 

zástupca dieťaťa/žiaka je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť stravný lístok 

v plnej výške. 

 Ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka neuhradí včas všetky stravné poplatky, stravníkovi 

nebude môcť byť poskytnutá strava. 

 4.Výdaj obedov 

HODINY pre výdaj stravy pre deti MŠ a žiakov ZŠ 

 

DESIATA pre MŠ 

  

Od     8,30 hod. 

  

Do     9,00 hod. 

 

OBED  pre MŠ  

 

Od   11,15 hod. 

 

Do   11,45 hod. 

 

OBED pre ZŠ a dospelí 

 

Od   11,50 hod. 

 

Do   13,30 hod. 

 

OLOVRANT pre MŠ 

 

Od   14,15 hod. 

 

Do   14,40 hod. 



Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa –        

v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do jednorazových 

nevratných obalov alebo obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.  

Stravník je povinný počas neprítomnosti v škole VYHLASOVAŤ SA!!! 

Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej 

školskej jedálni nestravujú!!! 

 5. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy  

Odhlasovanie: osobne alebo telefonicky   048/4194 507 

                                0910 690 925 
 

Rodič je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 13:30 

hod. a to: 

 osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky  

 telefonicky na čísle 048/4194 507, 0910 690 925  

 zapísaním sa do zošita uloženého v MŠ (zákonný zástupca dieťaťa MŠ zapíše 

deň, na ktorý odhlasuje svoje dieťa) 

V prípade akejkoľvek neprítomnosti v škole je rodič povinný svoje dieťa odhlásiť, a to 

deň vopred najneskôr do 13:30 hod. V opačnom prípade nemá nárok ani na dotáciu a 

uhrádza plnú výšku stravného. Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná 

ani finančná náhrada neposkytuje. 

 6. Dozor v školskej jedálni 

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor. 

7. Správanie sa stravníkov v školskej jedálni 

 

1.)   Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ. 

2.)   Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed pre jeho triedu. 

 3.)  Používa rúško podľa aktuálneho opatrenia ÚVZ SR a dezinfekciu rúk. 

4.)   Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú. 

5.)   V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed. 

6.)   Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných     

       pedagógov. 

7.)   Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe  

       odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, šálky, príbory. 



8.)  Deti a žiaci si jedlo a nápoje samé nedokladajú a neberú si ani príbory. 

9.)   Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia  

       si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc. 

10.) Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad. 

11.) Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík do zberného okienka. 

12.) Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť  

       pedagogickému dozoru. 

13.) Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže  

       byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.  

8. Jedálny lístok  

Jedálny lístok je k nahliadnutiu na internetovej stránke školy: www.zsbrusno.sk  

  

V Brusne    02. 01. 2023 

 

 Andrea Paučová v.r., vedúca ŠJ    Mgr. Alexander Šabo, riaditeľ školy 

         

http://www.zsbrusno.sk/

