Školská jedáleň a školská kuchyňa pri ZŠ s MŠ Podolínec
- pracovisko ŠJ-MŠ
Školská jedáleň a školská kuchyňa pri ZŠ s MŠ je súčasťou ZŠ s MŠ v Podolínci. Je to
uzavretý sektor spoločného stravovania, kde sa stravujú deti a zamestnanci MŠ. Zápisom
do MŠ je dieťa prihlásené i na stravu. Podľa potreby rodičov môže byť dieťa prihlásené na
samostatnú desiatu, desiatu a obed, a na celodennú stravu v MŠ – desiata, obed,
olovrant. Z hygienických dôvodov dieťa v MŠ môže mať stravu pripravovanú len
v školskej jedálni MŠ, nemôže si doniesť vlastné jedlo.
V školskej jedálni materskej školy sa pripravujú obedy pre deti od 3 do 6 rokov a pre
dospelých. Finančné limity sú schválené všeobecne záväzným nariadením Mestského
zastupiteľstva v Podolínci.
Desiata

0,26 €

Obed

0,71 €

Olovrant

0,22 €

Desiata + obed + olovrant

1,19 €

Rodičia, ktorých príjem je nižší ako životné minimum, môžu podať na Úrade práce,
rodiny a sociálnych vecí v Starej Ľubovni ( aj v pobočke Podolínec) žiadosť o dotáciu na
stravu. Ak im bude dotácia priznaná, dieťa má nárok na desiatu a obed, na olovrant
rodičia prispievajú sumou 0,19 €.
Desiata obsahuje chlieb s nátierkou, alebo pekárenské výrobky, mliečny nápoj. Obed
pozostáva z polievky, hlavného jedla, prílohy, nápoja a prídavku vo forme ovocia,
mliečnych doplnkov podľa možnosti finančného limitu. Na olovrant sa podávajú ľahko
stráviteľné pokrmy. V MŠ deti majú zabezpečený pitný režim počas celého dňa.
Hmotnosť jedál a alergény sú uvádzané na jedálnom lístku za názvom jedla.
V rámci 5 stravovacích dní by mal jedálny lístok obsahovať 2 hlavné jedlá z mäsa, 1
hlavné jedlo zmiešané – polomäsité, 2 dni odľahčovacie, z toho 1 deň hlavné jedlo laktovegetariánske /odporúča sa v pondelok/ a 1 deň múčne jedlo. Zzemiaky majú byť
v jedálnom lístku 2-3x týždenne, múčna príloha iba 1x týždenne, zelenina denne – z toho
ako šaláty 2x týždenne a 1x ako zeleninová obloha k jedlu. Ryby – vo forme hlavného
jedla by mal jedálny lístok obsahovať 1 x týždenne. Múčnik ako doplnok obeda –
z ovocia, mlieka a tvarohu – 1až 2x týždenne. Ku každému hlavnému jedlu sa podáva
nápoj /pitný režim/.
V MŠ sa deťom nepodávajú vyprážané jedlá /s výnimkou šišiek/, uprednostňujú sa
pokrmy pripravované varením, dusením.
Ak je dieťa alergické na niektoré potraviny, rodičia triednej učiteľke, alebo v školskej
jedálni odovzdajú na papieri zoznam potravín, ktoré ich dieťa nemôže požívať.
Stravníci uhrádzajú poplatok za stravovanie mesiac vopred najneskôr do 20. dňa
mesiaca. Na začiatku mesiaca deti dostanú lístky, na ktorých je uvedená suma za
stravovanie. Táto suma predstavuje hodnotu obedov, ktoré sa majú vydať v mesiaci
s odpočítaním riadne odhlásených obedov v predchádzajúcom mesiaci.

Stravné je možné uhradiť:
trvalým príkazom z osobného účtu,
jednorázovým príkazom na úhradu z osobného účtu,
poštovou poukážkou
Pri trvalých príkazoch sa preplatky za odhlásené obedy zasielajú raz ročne v auguste.
Číslo účtu: 167 390 8253 /0200
IBAN:

SK18 0200 0000 0016 7390 8253

Upozornenie pre rodičov:
1. Stravné je potrebné uhradiť včas. Pre neplatenie stravného bude stravník vylúčený zo
stravovania.
2. Odhlásenie zo stravy je možné 24 hodín vopred. Ráno do 07.30 hod – aj telefonicky
na tel. čísle 052/4285751.
3. Včas neodhlásené obedy prepadajú bez náhrady.
4. Mimo školskej jedálne sa z hygienických dôvodov strava neposkytuje do obedárov.

Prihláška na stravovanie

Základná škola s materskou školou, Školská 2, 065 03 Podolínec, ŠJ - MŠ
Prihláška na stravovanie.
Stravníci uhrádzajú poplatok za stravovanie mesiac vopred do 20. dňa. Na začiatku mesiaca žiaci dostanú lístky, na ktorých je uvedená suma
za stravovanie. Táto suma predstavuje hodnotu obedov, ktoré sa majú vydať v nasledujúcom mesiaci odpočítaním riadne odhlásených
obedov v predchádzajúcom mesiaci.
Stravné: Samostatná desiata: (€ 0,26) desiata + obed (€ 0,97€)
desiata + obed + olovrant (€ 1,19)
deti v hmotnej núdzi, životné minimum: desiata + obed bez doplatku,
na olovrant rodič prispieva 0,19 €
Stravné je možné uhradiť:
 trvalým príkazom z osobného účtu,
 jednorázovým príkazom na úhradu z osobného účtu (internetbanking)
 Poštovou poukážkou
Pri trvalých príkazoch sa preplatky za odhlásené obedy zasielajú raz ročne v auguste.
Číslo účtu: 1673908253/0200, IBAN: SK18 0200 0000 0016 7390 8253
Telefónne číslo: 052 / 4285751
Upozornenie pre rodičov:
1.
Stravné je potrebné uhradiť včas. Pre neplatenie stravného bude stravník vylúčený zo stravovania.
2.
Odhlásenie zo stravy je možné 24 hodín vopred. Ráno do 07,30 hod – aj na tel. čísle 052 / 4285751, 4391137.
3.
Včas neodhlásené obedy prepadajú bez náhrady.
4.
Mimo školskej jedálne sa z hygienických dôvodov strava neposkytuje (do obedárov).

Návratka
Záväzne prihlasujem svoje dieťa /meno dieťaťa/ :
............................................................................................................... na stravovanie v školskej jedálni.
Meno rodiča, tel. číslo:.........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu ................................................................................................................
V Podolínci : ...............................
Podpis zákonného zástupcu: ..................................

