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Článok I 
Rozsah pôsobnosti a účel smernice 

1. Táto smernica sa vzťahuje na všetky osoby, pre ktoré zabezpečuje Školská jedáleň pri 

Gymnáziu, SNP 1, Gelnica stravovanie podľa zásad správnej výživy (ďalej len 

„stravníci“). :  

a. pre študentov a zamestnancov školy, 

b. pre ostatných zmluvných stravníkov (ďalej len „cudzí stravníci“). 

2. Táto smernica bližšie upravuje nároky stravníkov a povinnosti školy pri zabezpečovaní 

stravovania v Školskej jedálni pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica (ďalej len ŠJ) v zmysle 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach  o činnosti a prevádzke 

zariadení školského stravovania a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR 533/2007 

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok  II 
Organizácia stravovania 

1. Stravník, ktorý sa chce začať stravovať v Školskej jedálni pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica, 

musí vyplniť prihlášku. 

2. Výdaj stravy pre stravníkov školskej jedálni: 

 

A) BEŽNÝ REŽIM – žiaci majú 1 obedňajšiu prestávku: 

- cudzí stravníci do obedárov   11.30 – 12.00 hod. 

- cudzí stravníci v jedálni 11.45 – 12.10 hod. 

- žiaci       12.10 – 12.45 hod. 

- žiaci + učitelia   12.45 – 14.30 hod. 

 

B) MIMORIADNY REŽIM – ZELENÁ FÁZA – žiaci majú 2 obedňajšie prestávky 

a stravujú sa v 2 oddelených skupinách 

- cudzí stravníci zákaz vstupu do jedálne a výdaj len do jednoraz. obalov (zadný vchod) 

12.00 – 12.15 hod. 

- žiaci       časový rozpis sa bude aktualizovať podľa situácie 

- učitelia    11.25 – 14.00 hod. 

 

C) MIMORIADNY REŽIM – ORANŽOVÁ/ČERVENÁ FÁZA – žiaci majú 3 

obedňajšie prestávky a stravujú sa v 3 oddelených skupinách (pri červenej fáze 

škola zabezpečí, aby sa počas obeda nestretli žiaci rôznych tried) 

- cudzí stravníci zákaz vstupu do jedálne a výdaj len do jednoraz. obalov (zadný vchod) 

12.00 – 12.15 hod. 

- žiaci       časový rozpis sa bude aktualizovať podľa situácie 

- učitelia    11.25 – 14.00 hod. 

                                                 
Článok III 

Pravidlá pri stravovaní v Školskej jedálni 
1. Stravníci pri stravovaní v Školskej jedálni musia dodržiavať aktuálne platné pravidlá zverejnené vo 

vnútorných priestoroch Školskej jedálne. 
2. Žiaci musia pri stravovaní v Školskej jedálni počas mimoriadnej situácie dodržiavať pravidlá 

stanovené ÚVZ SR alebo hlavným hygienikom SR. Ak nie sú aktuálne stanovené iné pravidlá, platí: 
a. Žiaci si pri vstupe musia dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu 

(alebo dôkladne umyť ruky mydlom a vysušiť papierovými utierkami). 
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b. Rúško na tvári si nechávajú po celý čas (napr. pri čakaní v rade) s výnimkou doby 
konzumácie pri stole. 

c. Po vstupe si rezervujú miesto pri stole (napr. papierovými vreckovkami). Jedna trieda 
bude mať pridelenú jednu časť jedálne. Pri jednom stole môžu byť najviac 3 žiaci tej istej 
triedy, pri spojených stoloch najviac 6 žiaci tej istej triedy. 

d. Na základe pokynov dozorkonajúceho učiteľa sa postavia žiaci jednej z tried do radu. Žiaci 
si preberajú polievku, hlavné jedlo, nápoj aj balený príbor od pracovníčok jedálne naraz. 

e. Počas jedenia sa žiaci zbytočne nezdržiavajú, vzájomnú komunikáciu obmedzia na 
minimum, aby stihli využiť prestávku na obed. 

f. Po skonzumovaní jedla žiaci odovzdajú použitý príbor/riady na pult špinavého riadu 
a tácku odložia na určené miesto s použitými podnosmi. 

 
Článok IV 

Spôsob úhrady stravného 

1. Stravné sa uhrádza každý mesiac vopred, vždy k 15.dňu daného mesiaca. Platbu je možné 

vykonávať inetrnetbankingom, trvalým príkazom alebo uhradiť poštovou poukážkou na 

základe týchto platobných údajov: 

- Číslo  účtu : SK 48 8180 0000 0070 0021 2961 

- Variabilný symbol    :  9 

- Konštantný symbol  :  0968 

- Doplňujúce údaje     :  meno stravníka     

                                          

Článok  V 

Prihlasovanie/odhlasovanie zo stravy 
1. Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov je možné najneskôr deň vopred do 14.45 hodiny 

priamo u vedúcej ŠJ  alebo ráno do 7.45 hodiny na telefónom čísle 053/4822548. 

Odhlášky  po tomto termíne nebudú akceptované. 

2. V prípade neodhlásenia stravy má stravník nárok výdaja obeda do obedára. 

 

Článok VI 

Jedálny lístok 
1. Jedálny lístok je zverejnený na internetovej stránke školy https://gymgl.edupage.org.  

2. Súčasťou  jedálneho lístku je zoznam alergénov v jednotlivých jedlách. 

3. Okrem aktuálneho týždňa je zverejnený jedálny lístok aj na nasledujúci týždeň. 

 

Článok VII 

Povinnosti zamestnávateľa 
1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie svojich zamestnancov (právna úprava - 

zákon č. 311/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov) priamo na pracovisku, t. j. v ŠJ. 

2. Zamestnávateľ zabezpečí stravu a bude prispievať zamestnancom, ktorí sú u neho 

v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, 

dohody o pracovnej činnosti . 

3. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac  však na 

každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 

hodín. 

4. Zamestnávateľ podľa zákona neposkytuje príspevok stravu:  

a. osobám vykonávajúcim u zamestnávateľa činnosti mimo pracovného pomeru (dohoda 

o brigádnickej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, 

dohoda o dobrovoľníckej činnosti a pod.), 

https://gymgl.edupage.org/
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b. zamestnancom, ktorí boli vyslaní na pracovnú cestu s náhradou stravného, 

c. zamestnancom zamestnaným na menší pracovný úväzok ako je 5 hodín denne, 

d. zamestnancom na dovolenke, materskej/rodičovskej dovolenke a zamestnancom 

čerpajúcim náhradné voľno.    

 

Článok  VIII 

Výška príspevku na stravovanie 
1. Hodnota stravnej jednotky je stanovená pre jednotlivé kategória stravníkov nasledujúco: 

 

A )študenti Gymnázia  PRÍMA až KVARTA   ............................1,40,-€  

     Finančný limit na potraviny .........................................................1,16,-€ 

     Režijné náklady ............................................................................0,24,-€ 

 

B ) študenti Gymnázia KVINTA až OKTÁVA ........................... 1,50,-€ 

      Finančný limit na potraviny ........................................................1,26,-€ 

      Režijné náklady ...........................................................................0,24 ,-€ 

 

C ) študenti Gymnázia  - ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM................1,50,-€ 

      Finančný limit na potraviny ........................................................1,26,-€ 

      Režijné náklady ...........................................................................0,24,-€ 

 

D ) zamestnanci Gymnázia ...........................................................  2,61,-€ 

      Finančný limit na potraviny ........................................................1,26,-€ 

      Režijné náklady ...........................................................................1,35,-€ 

 

E )  cudzí stravníci ...,,,,,,,,................................................................2,90,-€ 

       Finančný limit na potraviny .......................................................1,26,-€ 

       Režijné náklady ..........................................................................1,64,-€ 

 

                                                         Článok IX 

                                         Preplatky a nedoplatky 
1. Ak je nedoplatok na stravnom na začiatku mesiaca vyšší ako mesačná záloha, je o tejto 

skutočnosti informovaný zákonný zástupca žiaka emailom alebo telefonicky. Ak je 

nedoplatok na začiatku mesiaca vyšší ako dve mesačné zálohy, je stravník odhlásený zo 

stravovania. O tejto skutočnosti je informovaný zákonný zástupca žiaka. 

2. Po úhrade nedoplatkov je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť vykonania úhrady  

vedúcej školskej jedálne, ktorá následne obnoví stravovanie žiaka.  

3. Ak je preplatok na stravnom vyšší ako dve mesačné zálohy, je o tejto skutočnosti zákonný 

zástupca informovaný prostredníctvom emailu alebo telefonicky. 

 

 

Článok X 

Vyúčtovanie stravného 
1. Vyúčtovanie stravného sa robí raz ročne na konci školského roka. Preplatok na účte 

stravníka k 30. júnu (ak je vyšší ako 5,-€ ) bude vrátený na účet zákonného zástupcu žiak 

v priebehu mesiaca júl a  august. 

2. V prípade nedoplatku je zákonný zástupca povinný uhradiť dlžnú čiastku v priebehu 

mesiaca júl. O potrebe vyrovnania dlžnej čiastky bude zákonný zástupca informovaný 

telefonicky.  
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                                                         Článok XI 

                                         Všeobecné ustanovenia  
1. Táto smernica nadobúda platnosť od 03. septembra 2020. 

2. Touto smernicou sa ruší Vnútorná smernica č.04/2019 o stravovaní v Školskej jedálni. 

3. So smernicou o stravovaní sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci. 

 

 

 

 

 

 

V Gelnici dňa 2. septembra 2020.     .......................................... 

 RNDr. Dušan Andraško 

 riaditeľ 

 

 


