
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 

Vedúca ŠJ: Bc. Anna Kaššová, kontakt priamo do ŠJ: 0948 413 421 

 

  

 
Vážení rodičia! 

 

 Stravovanie v školskom roku 2018/2019 začíname 4. 9. 2018 (utorok). 

 Už od 20. 8. 2018 Vám vedúca výdajnej školskej jedálne Bc. Anna Kaššová poskytne 

všetky potrebné informácie. 

 Prihlásiť sa na stravu  môžete  po vyplnení Prihlášky na stravovanie u vedúcej ŠJ a to 

najneskôr do 3. 9. 2018.  Bližšie informácie - kontakt:   0948 413 421 

 V kancelárií u vedúcej ŠJ si môžete zakúpiť identifikačný čip pre nových stravníkov. 

 Výdaj stravy: výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod. 

 Strava sa varí na ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak  si vyberá z 2 ponúkaných jedál. 

 Prevádzka školskej jedálne: Pondelok až piatok: od 07,00 hod. – 15,00 hod. 
 

Poplatky za stravu od 1.9.2018 

S účinnosťou od 01.02.2013 určilo Mesto Lučenec v zmysle VZN č.11/2012 príspevok na 

režijné náklady na žiaka ZŠ 3€ mesačne. Stravníci v hmotnej núdzi režijný poplatok neplatia. 

Cena obedu :         žiaci 6 - 11 rokov     1,16€/deň           hmotná núdza 0,16€/deň  

                                žiaci 11-15 rokov   1,22€/deň             hmotná núdza 0,22€/deň 

                              + 3€ réžia/za mesiac,                            hmotná núdza réžiu neplatí 

 

Stravník si má objednávať a odhlasovať stravu na jednotlivé dni a to vždy do 11,00 hod. 

na nasledujúci deň.  

Platba:  Platba musí byť pripísaná na účte školskej jedálne do 25. dňa v kalendárnom mesiaci za 

nasledujúci mesiac:  

1) poštovou poukážkou 

2) bankovým prevodom - OTP  Banka, účet IBAN: SK14 5200 0000 0000 14231256 

 

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je cez čipové zariadenie identifikačným  čipom. 

Cena čipu je +2€. Je potrebné si ho zakúpiť v kancelárii  u vedúcej výdajnej školskej jedálne. 

Bez identifikačného čipu sa strava nevydáva. 

 

Upozornenie: 

V prípade, že dieťa je prihlásené na stravu a stravník sa nebude v nasledujúci deň, týždeň, či 

mesiac stravovať v školskej jedálni (zo zdravotných či osobných dôvodov) je zákonný 

zástupca povinný túto zmenu nahlásiť vedúcej ŠJ – osobne, telefonicky, príp. SMS 

správou.  

.   
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 Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je možné do 11,00 hod. deň vopred.  

 Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, 

odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná 

náhrada neposkytuje. Neodhlásená strava prepadá. 

 Obed, ktorý nebol načas odhlásený, je možné prevziať do donesených nádob (čistých), v 

prvý deň neprítomnosti stravníka, ostatné dni je potrebné odhlásiť.  

Ukončenie stravovania – odhlásenie sa z obedov: 

 Preplatky, ktoré vzniknú  pri úhrade stravy  bezhotovostne počas  školského roka  budú 

vrátené po  ukončení   stravovania, na základe Žiadosti o ukončenie stravovania, kde 

uvedie zákonný zástupca účet v tvare IBAN. 

 

Bližšie informácie o školskej jedálni a jej činnosti si môžete pozrieť aj na našej internetovej 

stránke školy www.zsstefanikalc.edupage.org v priečinku : Školská jedáleň 

 Informačný leták vypracovala: Bc. Anna Kaššová 

 

 

                                                          

 
 

http://www.zsstefanikalc.edupage.org/

