
Základná škola s materskou školou, Kostolná 28, Hrnčiarovce nad Parnou  

 

 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ  

Kostolná 28 

Hrnčiarovce nad Parnou 

 

 

 

Vnútorný poriadok školskej jedálne  
 

 

Úvod 
 

 

 Výživa detí má svoje špecifiká, ktoré sa musia pri zostavovaní jedálneho lístka 

dodržiavať. Jedálny lístok je zostavený podľa ,, Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov 

v zariadeniach školského stravovania“. 

  Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie detí MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov ZŠ 

a MŠ. 

 

 

 

Poplatky za stravu: 

 

stravníci MŠ 3-6 roční  

desiata  obed  olovrant spolu 

  0,28 €   0,88€    0,23 € 1,39€ 

 

I. stupeň   

obed    

1,21 €    

 

II. stupeň 

obed 

1,29€ 

 

Spôsob úhrady  

 

Stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. v mesiaci 

 

-poštovou poukážkou 

-trvalým príkazom na číslo účtu 1114609003/5600 

 IBAN:  SK94 5600 0000 0011 1460 9003 

-bankovým prevodom 

 

Výdaj obedov 

 

Obedy sú vydávajú v čase: 

od 11:30-14:00 pre žiakov a zamestnancov  



od 11:30-12:00 pre stravníkov MŠ 

Odhlasovanie obedov  

 

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa zo stravy odhlásiť deň vopred do 

14:00hod 

-telefonicky na čísle 033/5548018 

-osobne v ŠJ 

-zapísaným do zošita, ktorý je na to určený pri vchode do ŠJ, v MŠ pri jedálnom lístku  

Strava sa vydáva len prvý deň choroby dieťaťa. Žiak, ktorý je chorý, nemôže z domu chodiť 

na obed. 

Podmienky pre odhlasovanie obedov platia pre všetkých stravníkov školskej jedálne. 

 

Dozor v školskej jedálni 

 

-počas výdaja stravy je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor, podľa 

vypracovaného harmonogramu 

-čistotu stolov počas výdaja stravy a po skončení zabezpečuje pracovníčka ŠJ 

-upratovanie školskej jedálne zabezpečuje nepedagogický zamestnanec školy 

 

Správanie pre stravníkov v ŠJ 

 

Žiak 

-má právo stravovať sa v ŠJ 

-do jedálne vstupuje v čase určenom, podľa harmonogramu schváleného vedením školy 

-do jedálne prichádza disciplinovane, nestrká do spolužiakov 

-do ŠJ vstupuje bez vrchného odevu, čiapky, školskej tašky 

-nevstupuje do ŠJ so žuvačkou 

-pri stole sa správa kultúrne, nevykrikuje, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným 

stravníkom do jedla, udržuje čistotu a neničí inventár a zariadenie jedálne 

 

Dozor 

-dodržiava pokyny zamestnancov jedálne a dozor konajúcich pedagógov  

 

Zákaz 

 

-do jedálne nevstupujú žiaci, ktorí nestravujú 

-vstup do ŠJ nie je povolený ani rodičom ani iným cudzím osobám, ktoré sa nestravujú 

-ak stravník niečo rozbije alebo vyleje, nahlási to pracovníčke pri okienku na použitý riad, 

požiada o pomoc, prípadne po sebe poupratuje 

-stravník po skončení obeda odnesie použitý riad k okienku, zanechá po sebe čisté miesto, 

zasunie stoličku 

-zo školskej jedálne je zakázané vynášať stolový inventár a jedlo pokiaľ nie je zabalené 

v originálnom obale 

-do školskej jedálne je zakázané z hygienických a bezpečnostných dôvodov nosiť vlastné 

nádoby 

 

 Jedálny lístok je zverejnený na nástenke v jedálni, na chodbách v MŠ a na internetovej 

stránke školy. Pripomienky, otázky k stravovaniu je možné konzultovať s vedúcou ŠJ alebo 

riaditeľom školy. 

 



Vyhotovila vedúca ŠJ: Kunovská Jozefína 


