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Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ K. Rapoša , Pionierska 4, 977 01 Brezno poskytuje stravovanie pre žiakov ZŠ, 

detí   MŠ, zamestnancov školy a materskej školy, dôchodcov mesta. 

Prihlasovanie obedov 

V prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni je nutné vyplniť a podať prihlášku na stravovanie prvý deň 

nového školského roka. Prihlásiť sa môžete i dodatočne, avšak minimálne 24 hodín pred prvým obedom 

a to písomne. 

Prihlášku si treba vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne. 

V školskom roku 2019/2020 sa začína výdaj stravy pre deti z  materskej školy, zamestnancov základnej 

školy, dôchodcov  od 2.9.2019 a výdaj obedov pre žiakov od 3.9.2019. 

Výška platby od 1.9.2019 

Stravník  MŠ : ................. ........................ 1,54 EUR   /príspevok na nákup potravín/ 

Stravník ZŠ I.st. ........................................  1,21 EUR /príspevok na nákup potravín/ 

Stravník ZŠ II.st. ......................................... 1,30 EUR /príspevok na nákup potravín/ 

Stravník ZŠ II.st. Športové triedy ...............1,56 EUR /príspevok na nákup potravín/ 

Zamestnanci + cudzí stravník......................1,41 EUR /príspevok na nákup potravín/+ 1,20 EUR réžia/ 

Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka  sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom 

o  1,20 EUR podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní výchovno -vzdelávacieho 

procesu v škole a odoberie prihlásený obed. 

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov paušálne : stravník MŠ 5,-EUR,  

stravník ZŠ 5,-EUR mesačne. 

Spôsob platby 

Úhradu stravného je možné realizovať: 

Bezhotovostne /zadaním trvalého aj jednorázového príkazu v peň.ústave , cez internetbanking/. 

PPP U /poštová poukážka / na pošte. 

Stravné za obedy sa platí  najneskôr do 15-teho v mesiaci, t.j.: 

September  2019 treba uhradiť do 15.9.2019 

Október  do 15.10.2019 

November do 15.11.2019 

December  do 15.12.2019 

Január do 15.01.2020 

Február do 15.2.2020 



Marec do 15.3.2020 

Apríl do 15.4.2020 

Máj do 15.5.2020 

Jún do 15.6.2020 

Dôležité upozornenie! 

Ak platba za stravné nebude uhradená do 15.dňa v mesiaci, vedúca školskej jedálne  

nie je povinná poskytnúť stravu  stravníkovi v príslušnom mesiaci . Tomuto stravníkovi bude stravovanie 

dočasne  pozastavené až do uhradenia platby. 

Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu telefonicky upozorniť. Mať uhradené 

stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa! 

Údaje k platbe predtlačené na poštovej poukážke 

IBAN:    SK10 5600 0000 0020 3668 3009 

VS :  322 

ŠS : evidenčné číslo stravníka/ mesiac / rok 

Meno / priezvisko/ trieda 

Dôležité je tieto údaje uviesť . Bez týchto údajov sa nedá identifikovať platba. 

Odhlasovanie obedov 

V prípade neprítomnosti na obede z akéhokoľvek dôvodu /choroba, súťaž, výlet/ , obed treba odhlásiť   24 

hodín vopred. Z dôvodu dodržania záväzných predpisov pre školské stravovanie /zásady správnej výrobnej 

praxe - HACCP/ nie je možné odhlásiť stravu v daný deň. 

Ak ste včas dieťa/žiaka z obeda neodhlásili, môžete si obed vyzdvihnúť do čistého obedára v čase 

výdaja do obedárov  t.j. od 11,30h do 12,00h. Obed do obedára sa vydáva len v prvý deň neprítomnosti 

dieťaťa/žiaka v škole a to v plnej hodnote finančného pásma na potraviny./ 

Preto je zákonný zástupca povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa/žiaka na vyučovacom procese  

zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu za jedlo. 

Na ostatné dni musíte dieťa/žiaka odhlásiť. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada 

neposkytuje. Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. 

Spôsoby odhlasovania obedov: 

Mobilom  0911867020 - zaslaním SMS.    

Webová stránka školy. 

Priamo v programe  STRAVNÉ cez prihlasovacie údaje, ktoré Vám odovzdá vedúca školskej jedálne. 



Ak sa stravník už nechce stravovať v školskej jedálni , je povinnosťou zákonného zástupcu písomne ho  

odhlásiť aspoň 24 hodín vopred pred ukončením stravovania. 

Koncoročné vyúčtovanie 

Preplatky budú automaticky prenesené do nového školského roka 

Preplatky o ktoré zákonný zástupca požiada,  vrátime na číslo účtu 

Nedoplatky budú riešené písomným vyrozumením 

 

 

 

 

 
 
 

V  Brezne,   30.08.2019                  
 
 
 
        

                               PaedDr. Danka Katonová 
                                                         riaditeľka školy 

 
 
 
 


