
Školská jedáleň - pokyny
 
Milí rodičia,

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru aj v školskom roku 2020/21. Nižšie Vám
zasielame pokyny týkajúce sa školskej jedálne.

Pre prihlásenie žiaka na obedy potrebujeme mať rodičom podpísanú prihlášku
na  stravu  (zverejnenú  na  školskom  webe),  nakoľko  sa  zmenili  platobné
podmienky.  Po  jej  zaevidovaní  si  v systéme  Edupage  budete  mať  možnosť
prihlasovať a odhlasovať stravu pre Vaše dieťa.

Pri  úhradách  bankovým  prevodom  je  potrebné  vždy  uvádzať  VS  pridelený
systémom a do správy pre adresáta uviesť meno žiaka, inak Vaša platba nebude
priradená.

Cena stravnej jednotky platná od 1. 9. 2020:

1. stupeň: 0,49 € (uhrádza rodič), 1,20 € (štátna dotácia)

2. stupeň: 0,56 € (uhrádza rodič), 1,20 € (štátna dotácia)

Číslo účtu na úhradu stravného: IBAN SK1511000000002940027069 

Splatnosť mesačného predpisu je vždy do 15. v danom mesiaci.  Odporúčame
Vám nastaviť si trvalý príkaz so splatnosťou k 10. dňu.

1.stupeň (1. – 4. ročník) + výberoví žiaci (na základe lekárskeho potvrdenia)

Žiaci 1.stupňa majú stravu v školskej jedálni prihlásenú automaticky (menu
A) a zároveň majú tiež účet v on-line systéme. Žiaci s potvrdenou výnimkou od
lekára si budú menu voliť.
Všetkým žiakom prvého stupňa škola  vygenerovala čipy na stravu, ktoré budú
počas roka uložené v triede. 

Každé dieťa, ktoré nebolo zo stravy na daný deň odhlásené, dostane obed. Pri
výdaji  obeda  sa  kontroluje,  či  obedy  boli  na  daný  mesiac  uhradené.  Žiaci
1.stupňa majú  jedno jedlo  bez  možnosti  výberu.  Je  to  fakt  daný zákonom a
nevieme  to  ovplyvniť.  Len  deti,  ktoré  donesú  od  odborného  lekára
(gastroenterológ,  diabetológ,  imunológ,  alergológ)  potvrdenie  o potrebe
špeciálneho stravovania, si môžu menu vybrať. 

2. stupeň (5. – 9. ročník)

Žiaci  2.  stupňa  nemajú  automaticky  stravu  objednanú,  menu  si  môžu
objednať  cez  systém  Edupage.   Každý  obed  musí  byť  prevzatý  čipom.  V
prípade, že obed nebude čipom prevzatý, stráca stravník nárok na štátnu dotáciu
a obed si hradí v plnej výške. 



Čipy vydané minulý školský rok platia i v tomto školskom roku. Upozorňujeme,
že stratu čipu je potrebné ihneď nahlásiť v kancelárii školy, aby sme ho mohli
zablokovať. Vydanie nového čipu bude spoplatnené sumou 5,-€ a náhradný čip
vydávame do 3 pracovných dní.

OBJEDNÁVANIE STRAVY a ZMENA MENU:

Objednávanie obedov a zmena menu je možná najneskôr deň vopred do 23:59 
hod.  Odhlásiť obed môžete v systéme do 8:00 v deň výdaja cez Edupage 
stránku. Odhláška po tomto termíne nie je možná. Vo výnimočných prípadoch 
emailom na adrese absencie.pino@gmail.com, či tel. č. 0911 839 075. Odhlásiť
treba aj všetky ostatné dni, kedy sa dieťa nebude stravovať. Odhlásené obedy sú 
automaticky zohľadnené v mesačnom predpise.

Nevyčerpaný kredit  sa  Vám automaticky  presúva  do nasledujúceho  mesiaca.
Počas  školského  roka,  ak  žiak  dosiahne  mínusový  kredit  10,-  €,  mu  bude
zablokovaná možnosť ďalšieho objednávania obedov. Dodávateľ stravy si tiež
vyhradzuje  právo  nevydať  obed  v prípade,  že  rodič  neuhrádza  pravidelne
poplatky za stravu.

Dodávateľ nie je povinný Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené
stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Desiata  nie  je  automaticky  objednaná pre  žiadneho  stravníka.  Objednanie
desiaty je možné najneskôr 1 deň vopred do 8:00 (desiata na nasledujúci deň).
Objednanie  desiaty  na  pondelok  je  možné  najneskôr  v piatok  do  8:00  hod.
Odhlásenie desiaty je možné do 7:00 daného dňa na ktorý je objednaná. 

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

Má žiak nárok na obed za cenu so štátnym príspevkom za každý deň, v ktorý sa
zúčastnil  výchovno-vzdelávacieho  procesu  aspoň  1  vyučovaciu  hodinu  a
odobral v našej ŠJ obed. 

Žiak nemá nárok na obed so štátnym príspevkom (rodi
/zákonný zástupca musí uhradiť plnú cenu obeda):
 - ak sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodobral prihlásený
obed
- ak sa žiak sa nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a nebol odhlásený z
obeda (bez ohľadu nato, či odobral, alebo neodobral obed).

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  úhrad,  mesačných  predpisov
a vyúčtovania  je  potrebné  kontaktovať  nás  na  tel.č.  0911  839 075,  alebo
emailom uhrady.pino@gmail.com. 
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S pozdravom

Kancelária školy a Tomáš Mészároš - PINO s.r.o., dodávateľ stravy


