Návrh dodatku č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Klasov

1./ Čl. 4. sa upravuje a dopĺňa nasledovne:

Čl. 4
Školská jedáleň
Ods 2./
Obec Klasov stanovuje 2. finančné pásmo nákladov na nákup potravín pre všetky vekové
kategórie stravníkov.
a./ finančný príspevok pre dieťa v materskej škole:
 Desiata .......................... 0,36 €
 Obed ............................. 0,85 €
 Olovrant ....................... 0,24 €
b./ finančný príspevok žiaka základnej školy – stravníci od 6 – 11 rokov:
 Obed ............................. 1,15 €
c./ finančný príspevok žiaka základnej školy – stravníci od 11 – 15 rokov:
 Obed .............................. 1,23 €
d./ finančný príspevok zamestnancov obce a základnej školy:
 Obed .............................. 1,33 €
e./ finančný príspevok cudzích stravníkov
 Obed ............................. 1,33 €
Ods. 5./
a./ Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa má každé dieťa,
ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a k 31.8. dovŕšilo vek 5 rokov a každé dieťa
navštevujúce základnú školu.
b./ Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade s §4 čl.6 zákona
544/2010 Z.z. sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole / vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.
c./ Na začiatku školského roka rodič/zákonný zástupca prihlási dieťa na stravu vyplnením
záväznej prihlášky na stravovanie (pre žiakov ZŠ do 5.9. daného školského roka).
d./ Na začiatku školského roka rodič/zákonný zástupca uhradí zálohovú platbu vo výške 20 €.
Táto suma bude slúžiť na pokrytie nákladov na neodobratú a neodhlásenú stravu, na ktorú sa
dotácia nevzťahuje. Ak má rodič v danom zariadení školského stravovania prihlásených viac

ako jedno dieťa, túto zálohovú platbu na začiatku školského roka uhradí len raz. Zostatok zo
zálohovej platby sa na konci školského roka po vyúčtovaní vyplatí rodičovi/zákonnému
zástupcovi najneskôr do 31.8. daného roka. V prípade vyčerpania zálohovej platby počas
školského roka z dôvodu nedostatočnej spolupráce, neskorého odhlasovania resp.
neodhlasovania stravníka zo stravy, rodič/zákonný zástupca platbu vo výške 20 € uskutoční
znova podľa požiadavky vedúcej školskej jedálne.

Ods. 7./
a./ Odhlásiť stravu je možné osobne, alebo telefonicky a to deň vopred t.j. do 14:00hod
predchádzajúceho dňa na tel.čísle 037/7883031. Z dôvodu dodržiavania záväzných predpisov
a legislatívy pre školské stravovanie (Zásady SVP, HACCP), nie je možné odhlásiť stravu
ráno v daný deň.
b./ Žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy rodič / zákonný
zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.30 hod.
c./ Vo výnimočných prípadoch (v prvý deň choroby) má rodič nárok na odobratie
neodhlásenej stravy do obedára, zaplatí však plnú sumu za odobratý obed (suma sa strhne zo
zálohovej platby), keďže na tento obed sa dotácia nevzťahuje.
d./ Ak sa dieťa/žiak neodhlási včas a/alebo sa nezúčastní vyučovacieho procesu, náhradu za
stravu platí rodič (suma sa strhne zo zálohovej platby). Za neodobratú alebo včas neodhlásenú
stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1./ Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu o rozhodovaní o výške príspevku
a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klasov bol prerokovaný a schválený na x. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Klasov dňa ......2019
2./ Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu o rozhodovaní o výške príspevku
a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klasov nadobudne účinnosť 1. septembra 2019.

