
 

 

„Obedy zadarmo“ 
 

 

 Vážení rodičia, 

 riaditeľstvo školy Vám  zaslalo Zápisný lístok, ktorý je ( ak ho vyplníte a pošlete späť 

do školy ) prihláškou na stravovanie v školskej jedálni Základnej školy Jána Hollého s 

materskou školou Madunice na školský rok 2019/2020. 

  

 Obedy zadarmo je na prvý pohľad jednoduchá záležitosť, ale pre zriaďovateľa školy, 

základnú i materskú školu či školskú jedáleň prináša aj veľa povinností.  

 Aby sme sa vyvarovali problémom s priestormi, organizáciou, kvalitou zriaďovateľ 

školy už realizuje stavebné práce v rozširovaní jedálne a výstavbe kuchyne v budove MŠ. Je to 

nutné z toho dôvodu, že sa ráta s väčším počtom stravníkov než doteraz. 

 

 Každá skupina žiakov stravníkov má iný Zápisný lístok, podľa toho, v akej cene je jeho 

obed: 

a) dieťa v MŠ v predškolskom veku 

b) žiak 1. stupňa ZŠ 

c) žiak 2. stupňa ZŠ 

 

 Keďže výška štátnej dotácie, ktorej bežne hovoríme „obedy zadarmo“, nepokrýva 

skutočnú hodnotu obeda, zriaďovatelia všetkých škôl musia zvyšnú čiastku ( vydajúc VZN  o 

určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov ) žiadať od rodičov. Spôsob, akým sa to 

bude robiť v našej MŠ a ZŠ, je popísaný vo VZN obce i v samotnom zápisnom lístku.   

 

 Obec Madunice na svojom zasadnutí dňa 17.6. 2019 schválila Všeobecné záväzné 

nariadenie č. 1 / 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej 

škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Madunice ( nájdete ho na 

webovej stránke Maduníc ). 

 

 Každý žiak ZŠ má právo mať obed zadarmo. Ale aj táto skutočnosť má svoje pravidlá. 

Preto Vás žiadame, aby ste si dôkladne prečítali Zápisný lístok, v ktorom sú určené pravidlá na 

základe vyhlášky. 

   

 Ak sa rozhodnete Zápisný lístok vyplniť, vaše dieťa bude zaradené do zoznamu 

stálych stravníkov a bude mať k dispozícii zdarma obed každý deň. Ale pozor!  Ak nemôže v 

daný deň vaše dieťa na obed prísť, musíte ho vopred odhlásiť u vedúcej školskej jedálne, a to 

do 14. hodiny predchádzajúceho dňa. Neskôr to už nie je možné, pretože personál kuchyne už v 

tomto čase pripravuje suroviny na nadchádzajúci deň. Jediná výnimka, ktorou zriaďovateľ i 

škola chcú vyjsť v ústrety rodičom, je odhlásenie v pondelok do 7.30 ( napr. v prípade, že Vaše 

dieťa cez víkend ochorie ). 

 

Žiak ZŠ a predškolák v MŠ dostane obed zadarmo v tomto prípade:  

 a) ak je na obed prihlásený 

            b) ak sa zúčastní výchovno-vyučovacieho procesu v škole 

 

Rodič zaplatí obed v plnej hodnote v týchto prípadoch: 

 1. Ak je žiak prihlásený a ( či je alebo nie je v škole ), svoj obed neprevezme.  

 2. Ak ste odhlásiť žiaka nestačili a on nie je napríklad pre chorobu v škole, môžete si 

obed v čase od 11.30-12.00 ( predškolák MŠ ) a od 12.00 do 13.00 ( žiak ZŠ ) prevziať v ŠJ 

do svojho obedára a odniesť domov. Ale obed už musíte zaplatiť. 



  

Žiak nedostane obed a rodič teda nemusí nič platiť, ak 

 1. Nevyplníte Zápisný lístok, tým je priebežne žiak odhlásený na celý rok z obedov. 

 2. Ak žiaka, ktorý chodieva na obedy, včas do uvedených termínov odhlásite. 

   

 Upozorňujeme Vás, lebo chceme predísť problémom s takýmto platením obedov, že 

obedy zadarmo sú podmienené účasťou žiaka vo výchovno-vyučovacom procese ( musí byť v 

škole ). Rodič má právo dostať pre svoje dieťa obed zadarmo, ale zároveň, ak s tým 

súhlasí, už aj určitú povinnosť.  

 Neprevzaté obedy sa musia vyhodiť do odpadu. Dvakrát týždenne odváža a likviduje 

tento odpad firma, ktorú škola platí. 

 

 Vedúca ŠJ bude viesť evidenciu a priebežne  bude v takýchto prípadoch sumu za 

neprevzatý obed odratávať zo základnej sumy, ktorú máte uvedenú na Zápisnom lísku.  

 

Úhradu zašlite v čase od 1.8. do 20.8. 2019. Odporúčame použiť internetbanking alebo 

poštovú poukážku, pretože obedy sa nebudú platiť pravidelne.  

  

 Ak chcete vedieť ďalšie podrobnosti či vysvetlenia, navštívte  v MŠ vedúcu 

školskej jedálne. Zároveň bude mať vedúca ŠJ pridelené na tieto účely mobilné telefónne číslo 

školy  

0911 727 309  
a všetky zmeny v stravovaní treba riešiť iba s ňou. 

 

 V prípade, ak žiak reprezentujúci školu bude v čase stanovenom na stravovanie na 

podujatí so svojím učiteľom mimo školy a neodhlásil sa z obeda, riaditeľstvo školy sa postará o 

to, aby žiak či rodič neutrpel škodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madunice 21.6. 2019                                            Mgr. Ladislav Škrabák, riaditeľ školy 

 

 


