Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55

Zmeny v poskytovaní dotácie na školské stravovanie od 1.9.2021
Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, ktorými
sa plošne ukončí poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ – „obedy
zdarma“.
Od 01.09.2021 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:
1. ak je rodina v hmotnej núdzi,
2. ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,
3. ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo nemohol uplatniť (napr. poberatelia
dôchodkov, nezamestnaní) nárok na zvýhodnený daňový bonus na dieťa, ktoré
dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov,
4. deťom v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a deťom v ZŠ, ktoré
už dovŕšili 15 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si
uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus
K poskytnutiu dotácie na stravu je preto nevyhnutné do školy priniesť:
1. Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie, ktoré Vám na požiadanie vystaví Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
2. Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie, ktoré Vám na
požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie
hmotnej núdze.
3. Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo nemohol uplatniť nárok na zvýhodnený
daňový bonus: Čestné vyhlásenie.
Čestné vyhlásenie a Zápisný lístok na školský rok 2021/2022 sú dostupné na stránke školy
v časti Školská jedáleň – Dokumenty na stiahnutie.

Zápisný lístok na školský rok 2021/2022 a Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je
potrebné doručiť ekonómke školy v termíne od 02.08.2021 do 05.08.2021 v čase od
7.00 – 15.00 hod. V prípade neprítomnosti volajte na t.č.: 0917 273 326.
Ak uvedené dokumenty v stanovenom termíne nedoručíte, deti budú oprávnené na
poskytnutie dotácie na stravu až od mesiaca október 2021.
Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o zvýhodnený daňový bonus v priebehu roka
alebo na konci zúčtovacieho obdobia a túto skutočnosť neoznámi škole (t.j. rodič poberá dotáciu na
školskú stravu a zároveň si uplatňuje aj zvýhodnený daňový bonus), v tomto prípade finančné
prostriedky na školskú stravu sú dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si
zvýhodneného daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky,
ktoré čerpal.
Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia
poplatok za školskú stravu v plnej výške.
Zároveň prosíme rodičov, aby záujem o stravovanie detí v školskom roku 2021/2022 vyjadrili
prostredníctvom ankety zverejnenej na edupage do 03.08.2021.

Cena stravného od 01.09.2021
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie
žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni pri nezmenených finančných pásmach od
01.09.2021 je nasledovná:

Cena stravného
Dotácia 1,30 €
(1deň)

Stravné

Réžia

Spolu denný
poplatok

Mesačná
platba za
stravu

MŠ stravníci
CD
bez nároku
na dotáciu

1,45 €

-

1,45 €

0,30 €

1,75 €

35,00 €

MŠ stravníci
CD
s nárokom na
dotáciu

1,45 €

1,30 €

0,15 €

0,30 €

0,45 €

9,00 €

MŠ stravníci
PD
bez nároku
na dotáciu

1,21 €

-

1,21 €

0,30 €

1,51 €

30,20 €

MŠ stravníci
PD
s nárokom na
dotáciu

1,21 €

1,30 €

0,00 €

0,30 €

0,30 €

6,00 €

ZŠ stravníci
1.-4. ročník
bez nároku
na dotáciu

1,15 €

-

1,15 €

0,30 €

1,45 €

29,00 €

ZŠ stravníci
1.-4. ročník
s nárokom na
dotáciu

1,15 €

1,30 €

0,00 €

0,30 €

0,30 €

6,00 €

ZŠ stravníci
5-9 ročník
bez nároku
na dotáciu

1,23 €

-

1,23 €

0,30 €

1,53 €

30,60 €

ZŠ stravníci
5-9 ročník
s nárokom na
dotáciu

1,23 €

1,30 €

0,00 €

0,30 €

0,30 €

6,00 €

-

1,35 €

2,00 €

3,35 €

21,80 €

-

1,35 €

2,00 €

3,35 €

67,00 €

Zamestnanci
Cudzí
stravníci

1,35 €
1,35 €

CD- celodenný pobyt, PD – poldenný pobyt

Podmienky platby stravného

Každý

stravník ŠJ musí mať vypísaný zápisný lístok na stravovanie pre školský rok
2021/2022, zápisný lístok je dostupný na stránke školy v časti Školská jedáleň –
Dokumenty na stiahnutie.

Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie najneskôr
do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne:
SK24 0200 0000 0000 2063 7332
Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu 1,30 €
dieťaťu:
1.

iba

ak je rodina v hmotnej núdzi,

2. ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,
3. ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo nemohol uplatniť (napr.
poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) nárok na zvýhodnený daňový bonus na
dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov,
4. deťom v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a deťom
v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na
tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus

Výška dotácie na stravu od 1.9.2021 je 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu.
V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu
odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod., prostredníctvom edupage
alebo telefonicky na č. 0917 273 326 do 7:00 hod.
V súvislosti s Covid opatreniami nie je možné v prípade neprítomnosti žiaka obed
odobrať do obedára.

