ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE
Vážení rodičia,
dovoľte, aby sme Vás informovali o zmenách v platení poplatkov
za stravovanie detí v školskej jedálni, ktoré budú v platnosti od 1.4.2019 a vyplývajú
zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2019 o
výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „VZN“).
V novom VZN bola v školách mestskej časti BA-NM schválená zmena
finančných pásiem určujúcich sumu, ktorú platí rodič za stravu jedného dieťa.
Doterajší poplatok na našej škole bol vo výške: 1. stupeň ZŠ 0,95 €; 2. stupeň ZŠ 1,0
€; MŠ 1,27 €. Na základe VZN sa poplatok mení nasledovne: 1. stupeň ZŠ 1,09 €; 2.
stupeň ZŠ 1,16 €; MŠ ostáva 1,27 €. Zároveň sa vo VZN zjednotila výška poplatku
rodiča na režijné náklady vo všetkých školských jedálňach na sumu 5 €/mesačne.
Cieľom zmeny VZN je zabezpečenie dostatočnej finančnej sumy na nákup
potravín, aby sme deťom mohli poskytnúť stravu prioritne od slovenských výrobcov,
chovateľov, pestovateľov a varili im z bezpečných, zdravých, a podľa možnosti
lokálnych surovín. Financie z režijného poplatku sa v školských jedálňach využívajú
na obnovu a nákup nového vybavenia a zariadenia, údržbu a drobné opravy, nákup
čistiacich prostriedkov a pod.
Rodičia predškolákov novelizáciou § 4 zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách od
1.1.2019 za stravovanie detí uhrádzali iba rozdiel medzi finančným pásmom určeným
vo VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2017 o výške príspevku rodičov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou
časťou Bratislava-Nové Mesto a dotáciou vo výške 1,20 €/obed/deň. V našej MŠ,
Šancová 65, doplácali 0,07 €/obed/deň a režijné náklady.
ZMENA!!!
Od 1.4.2019 na základe nového VZN miestne zastupiteľstvo rozhodlo,
že doplatok uhradí školám mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Rodičia predškolákov
budú mať stravné zdarma. Uhrádzať budú iba mesačný poplatok za réžiu školskej
jedálne, v sume 5 €/mesačne.
Poznámka: Ak ste náhodou za stravu zaplatili plnú sumu, bude Vám poplatok vrátený
– kontaktujte vedúcu školskej jedálne.
V prípade otázok sa obráťte na vedenie školy, resp. školskej jedálne.
PaedDr. Monika Hulenová
riaditeľka školy

