SPOJENÁ ŠKOLA, OPATOVSKÁ CESTA 101, 040 01 KOŠICE

OZNAMUJE

o povinnosti všetkých zákonných zástupcov, resp. rodičov, zástupcov zariadenia dodržiavať
Školský poriadok Spojenej školy, Opatovská cesta 101, Košice zo dňa 1. 5. 2016, ktorý je
vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších
predpisov a metodického pokynu MŠVVaŠ SR pod č.2016-15214/19662:1-10A0
„Vypracovanie školského poriadku v Spojenej škole“, odsek 9. Úhrada príspevkov za
dochádzku a stravovanie, „Rodič resp. zákonný zástupca, zástupca zariadenia sú povinný
odhlásiť dieťa, žiaka zo stravy ak sa nezúčastní vyučovacieho procesu 24 hod. vopred alebo v
čase od 7,30 hod. najneskôr do 8,00 hod. V deň neprítomnosti dieťaťa, žiaka ho odhlási zo
stravovania u vedúcej školskej jedálne telefonicky, SMS alebo písomne do zošita na odhlásenie
stravy, ktorý je umiestnený v školskej jedálni. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku,
ktorú dieťa, žiak obvykle odoberá“.

Táto povinnosť sa týka aktuálne hlavne aj zákonných zástupcov, resp. rodičov, zástupcov
zariadení, ktorých deti, žiaci navštevujú posledný ročník materskej školy, ZŠ, ŠZŠ a poberajú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 eura na každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, ZŠ, ŠZŠ a
odobralo stravu v zmysle zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 544/2010
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa
zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov s
účinnosťou od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 pre ZŠ. Na dotovanú stravu má totiž nárok len dieťa,
žiak ktoré je v materskej škole, ZŠ, ŠZŠ a odobralo stravu. V zmysle vyššie uvedených
právnych predpisov, ak zákonný zástupca, resp. rodič, zástupca zariadenia neodhlási svoje
dieťa, žiaka zo stravy včas ako je uvedené vyššie je povinný cenu za nezjedenú stravu, ktorú
dieťa obvykle odoberá uhradiť.

V Košiciach 01. 08. 2019

PaedDr. Mária Čabalová
riaditeľka

