
Základná škola Jarná 20, 010 01 Žilina - Školská jedáleň pri ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady 
nákladov na stravovanie: 

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  
nariadením Mesta Žilina.  

➢ Zálohovú platbu za stravné (náklady na nákup potravín a režijné náklady) v sume 25,00 € 
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zaplatí do 20. dňa v mesiaci august na účet: IBAN 
SK41 5600 0000 0003 0383 4002. Ak sa výška zálohovej platby zníži na 6,00 €, bude 
zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie. Za včas neodhlásenú  stravu  bude  
zálohová platba znížená v plnej výške (t.j. o náklady na nákup potravín a režijné náklady/
deň).    

➢ Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím 
návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní 
výchovno - vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed. 

➢ V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu 
odhlásiť dieťa zo stravy  deň vopred do 14:00 hod  telefonicky na čísle 041/763 44 39, 
0903475547,  v  prípade ochorenia dieťaťa/žiaka cez víkend v pondelok do 7:00 hod. 

➢ mailom: zsjarnahospodarka@gmail.com, cez www.strava.cz, objednávací box v ŠJ, 
osobne v ŠJ.  

Dieťa  bude  prihlásené  na  stravu  iba  v  prípade odovzdania podpísaného  zápisného 
lístka  a  pripísanej  platby  za stravné na účet ŠJ. 

                                                                                                    Ing. Eva Švaňová, 
                                                                                                                            vedúca  školskej jedálne  

                                                  

Bežné stravovanie Desiata Obed Olovrant
Príspevok na 
čiastočné režijné 

náklady
Spolu

Dotácia na podporu 
výchovy k 

stravovacím návykom 
dieťaťa/žiaka⁴⁾

Úhrada 
zákonného 

zástupcu alebo 
dospelej osoby

 Materská škola
0,36 0,85 0,24 0,10 1,55 0,00 1,55

 (stravník od 2 – 5 rokov)

 Materská škola - (stravník 5-6 rokov -
0,36 0,85 0,24 0,10 1,55 1,20 0,35

 predškolák; hmotná núdza, život .min.)

 Základná škola
– 1,15 – 0,10 1,25 1,20 0,05

 (stravník od 6 – 11 rokov)

 Základná škola
– 1,23 – 0,10 1,33 1,20 0,13

 (stravník od 11 – 15 rokov)


