
Stravovanie v MŠ Štefanová

Výdajná  školská  jedáleň  v MŠ  Štefanová   zabezpečuje  stravovanie  pre  deti  materskej
školy  / desiata, obed, olovrant / a obedy zamestnancov . Strava pre Výdajnú školskú jedáleň v MŠ
Štefanová  je dovážaná zo Školskej jedálne / ďalej ŠJ / pri ZŠ s MŠ Budmerice.

 Finančné pásmo na nákup potravín a režijné náklady sú stanovené VZN obce Budmerice č.1/2021:

Stravná jednotka na dieťa za  jeden deň:  poldeň / desiata, obed / 1,28 EUR

 celý deň 1,54 EUR

 mesačný poplatok za réžiu  8,00 EUR

Úhrada stravného

Platba za stravu sa realizuje vo forme mesačných zálohových platieb vo výške 40 EUR / 
celý deň / a 34 EUR / poldeň / prevodným príkazom. Mesačná platba  sa uhrádza vopred - 
najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Do kolónky „Správa pre prijímateľa“ zákonný zástupca uvedie 
meno dieťaťa. Do kolónky „Variabilný symbol“ bezpodmienečne treba uvádzať Variabilný 
symbol, ktorý poskytne vedúca ŠJ. Variabilný symbol je platný po  celú dobu dochádzky dieťaťa do
škôlky. Platby pri súrodencoch  je potrebné zadať jednotlivo. Platby v hotovosti sa neprijímajú. 
Bankový účet ŠJ:    SK08 5600 0000 0066 0938 7011 

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravovanie pre detí MŠ sa menia povinnosti žiadateľov 
o dotáciu. Všetky potrebné aktuálne informácie o poskytovaní  dotácií na stravu dostane rodič od 
riaditeľky MŠ v spolupráci s vedúcou ŠJ v ŠJ Budmerice.

Odhlasovanie stravy

Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je možné do 14:00 hodiny deň vopred , v nanutnejších 
prípadoch do 7:00 hod /,  telefonicky na čísle 0904240518, ďalej formou SMS  a na internetovej 
stránke ŠJ https://www.eskoly.sk/janarasu430/. Každý rodič dieťaťa dostane  na začiatku 
stravovania prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých rodič kontroluje prihlasovanie stravy. 
Včas neodhlásený obed  si rodič  môže v prvý deň neprítomnosti v školke prevziať do obedára v 
čase od 11:30 hod do 12:00hod. Stravník je prihlásený na stravu až po odovzdaní prihlášky 
a uhradení stravy. Zo stravy sa dieťa odhlasuje.

Poslaná SMS obsahuje nasledovné údaje:

Odhlásenie na jeden deň: Štefanová, Meno a Priezvisko dieťaťa, odhlasujem 05.09.
Odhlásenie na viac dní: Štefanová, Meno a Priezvisko dieťaťa, odhlasujem na neurčito
Nástup dieťaťa do škôlky: Štefanová, Meno a Priezvisko dieťaťa, prihlasujem 10.09.

Vyzdvihnutie stravy zákonným zástupcom:  ohlási sa prevádzkovej zamestnankyni z chodby 
materskej školy, prevádzková zamestnankyňa  vynesie stravu na chodbu v nádobách školskej 
jedálne , kde si ju zákonný zástupca preloží do vlastných nádob. Ak si stravnú jednotku v danom 
termíne neprevezme bude ponúknutá ostatným deťom vo forme prídavku na strave.


