
Vážení rodičia, 

dovoľujeme si Vás informovať o výške poplatku za stravné žiakov Spojenej školy sv. Uršule 

v Bratislave v šk. roku 2020/2021. 

Dotácia pre žiakov základnej školy na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo 

výške 1,20 € sa poskytuje na zabezpečenie obeda. Rozdiel medzi finančnou hodnotou na 

nákup potravín, réžie a dotáciou uhrádza zákonný zástupca žiaka.  

Žiaci a študenti osemročnej formy štúdia nemajú nárok na štátnu dotáciu. 

Výšku režijných nákladov na jedno jedlo 0,50 € určil zriaďovateľ školy jednotne pre 

všetky vekové kategórie stravníkov. 

Pri výpočte mesačnej platby sa od výšky poplatku za potraviny žiakom základnej školy 

odpočítava dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytovaná štátom 

vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v 

škole a odobralo stravu.  

Príklad výpočtu poplatku za stravovanie (20 pracovných dní) 

Typ školy 
Vek 

stravníkov 

Finančné 

pásmo 

Stravné 

na deň 

Dotácia 

od štátu 
Rozdiel 

Rozdiel 

mesačne 

(20 dní) 

Režijné 

náklady 

(20 dní) 

Mesačný 

doplatok 

zákonného 

zástupcu 

Materská 

škola 
3 – 5 rokov 3 1,54 € 0,00 € 1,54 € 30,80 € 10,- € 40,80 € 

Materská 

škola 

5 - 6 rokov 

predškoláci 
3 1,54 € 1,20 € 0,34 € 6,80 € 10,- € 16,80 € 

ZŠ 1.stupeň 6 – 11 rokov 3 1,21 € 1,20 € 0,01 € 0,20 € 10,- € 10,20 € 

ZŠ 2.stupeň  11 – 15 rokov 3 1,30 € 1,20 € 0,10 € 2,00 € 10,- € 12,00 € 

Gymnázium 

PA - KA 
11 – 15 rokov 3 1,30 € 0,00 € 1,30 € 26,00 € 10,- € 36,00 € 

Gymnázium 

KiA – OkA, 

I.A – IV.A 

15 – 19 rokov 3 1,41 € 0,00 € 1,41 € 28,20 € 10,- € 38,20 € 

Žiak základnej školy, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na odoberanie stravy nemá nárok 

na dotáciu na stravu.  

Žiak základnej školy, ktorý sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodobral stravu, 

hoci sa obed pre neho navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza 

zákonný zástupca žiaka.  

Žiak základnej školy, ktorý sa nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodhlásil sa 

zo stravy, čo znamená, že sa pre neho obed navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu 

obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.  

Platbu za stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci bankovým prevodom. 

Informácie k platbe: 

Číslo účtu (nové): SK 47 0200 0000 0041 5576 8258 

Variabilný symbol:   20202021 (školský rok) 

Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka + trieda (za koho bola vykonaná 

úhrada; ak nie je možné uviesť identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade 

vedúcej školskej jedálne).  


