
Zariadenie školského stravovania priZákladnej škole, P.Ji!emnického 1813/í, Zvolen

stanovenie hodnotv iedla a úhradv za stravovanie

Na základe § 5 ods. 3 písm. jl zákona ě. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v zmysle § 140 ods.10

zákona č.24512008 Z.z. (školský zákon) o zmene a doplnení niektoných zákonov v platnom znenÍ,

v zmysle VZN Mesta Zvolen č. 203 o určenívýšky príspevku na ěiastočnú úhradu výdavkov v školách

a príspevku na ěiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovatel'om je Mesto

Zvolen a v zmysle Novelizácie ě. 3 VZN Mesta Zvolen ě.173 o urěenívýšky finančných prostriedkov

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, diet'a materskej školy a diet'a školského
zariadenia

stanovujem

hodnotu jed!a a úhrady za stravu žiakov a dospelých osób v zariadení školského
stravovania vo výdajnej školskej jedálniv Základnej škole, P.Jilemnického'l035l2, Zvolen od

1.1.2021.
oBED

6 - 11 rokov:
- finančný limit na potraviny....,.....s dotáciou 0,01€ ............bez dotácie 1,21€

- úhrada žiaka....,,.,,.. ,.,....,......... 0,01€

11 - 15 rokov:
- finančný limit na potraviny.......... s dotáciou 0,10€.,,.,.,,...,bez dotácie 1,30€

- úhrada žiaka.,......... ,...............,.,0,10€

zamestnanci školy:
- finančný limit na potraviny ,....,. 1,41€
- režijné náklady .,.... 1,54€
- hodnota jedla...,...... ..,,...........,. 2,95€
- príspevok zamestnávatela,..,.,..... ....,.,...,..... 1,62€
- príspevok zo sociálneho fondu... 0,30€
- rjhrada zamestnanca školy.....,.,..,....,.......,..,1,03€

inistravníci:
- finančný limit na potraviny .,.,..,., 1,41€
- režijné náklady ....... 1,54€
- hodnota jedla .,,...,... 2,95€

DEs!ATA
_ finančný limit na potraviny ....6 - 11 rokov...,.......bez dotácie 0,52€ (mesaěne 10,40€)

- finančný limit na potraviny .,..11 -15 rokov ,.,.....,.bez dotácie 0,56€ (mesačne 11,20€)

úhrada jedla zamestnancov školy sa znižuje o príspevok zamestnávatel'a, príspevok zo sociálneho

fondu v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy resp. o príspevok mesta pri stravovanídÓchodcov.
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riaditelka školy
zÁKLADtlÁ šxom
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