
Školská jedáleň Na Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky 

 

OZNÁMENIE PRE RODIČOV, korých deti navštevujú posledný ročník materskej školy 

V súvislosti s novelou zákona Zákon 544  § 4 ods. 3 a 6. z 8. decembra 2010 o dotáciách v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti 

poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa účinného od 01. 01. 

2019 a Zákona 245/2008 § 142a si Vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach: 

• dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na 

zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole  na každé dieťa, 

ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy 

a 

• poskytuje sa v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole  a odobralo stravu. (Zriaďovateľ zníži úhradu 

zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o  poskytnutú dotáciu). 

 

Hodnota stravného lístku v Školskej jedálni  Na Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky pre 

kategóriu mš:     €  1,39 

z toho dotácia:  € -1,20 

rozdiel:               € -0,19 (uhrádza zákonný zástupca dieťaťa) 

 

Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za včasnú úhradu finančného rozdielu ( najneskôr deň pred 

nástupom dieťaťa na stravovanie). 

Školská jedáleň prihlási dieťa na stravovanie len ak je uhradený finančný rozdiel. 

Povinnosťou rodiča je  odhlasovanie zo stravy, z dôvodu, že dotácia na stravu sa bude poskytovať 

len za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu. (Ak rodič dieťa 

neodhlási, školská jedáleň bude nútená vystaviť postovú poukážku na platbu za tento neodhlásený 

obed v celkovej hodnote € 1,39). 

Platba na mesiac 01/2019 je € 0,19 na jeden odobratý obed x 19 stravných dní = € 3,61. 

Každý rodič obdrží zápisný lístok, ktorý je nutné vyplniť a vrátiť. 

Vaša karta stravníka cez internetovú aplikáciu bude správne vyúčtovaná najneskôr do konca januára 

2019. ( Sú tam staré ceny). 

Žiadam rodičov o pochopenie, neustále pracujeme na správnom zavedení zmien do informačných 

sytémov školskej jedálne. 

 

 

Ďakujeme                                                                              Mgr. Mariana Ščurová-riaditeľka 



 

 


