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Finančné limity na nákup potravín v zariadení školského 

stravovania 
 

 
      Podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákona  

č. 390/2011 Z.z.  § 140, 141 a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo 

výške nákladov na nákup potravín a čiastočnú úhradu režijných nákladov. 

      O výške príspevku na jedno jedlo od 01. 09. 2015 rozhodlo riaditeľstvo Gymnázia  

sv. Františka Assiského takto: 

 

 

 

veková skupina 11 – 14 rokov   (prima - kvarta )                 1,26 € 

finančný limit na nákup potravín  1,01 €  

režijné náklady    0,25 € 

spolu      1,26 € 

 

veková skupina 15 – 18 rokov   (kvinta – 4.ročník)        1,37 € 

finančný limit na nákup potravín  1,12 €  

režijné náklady    0,25 € 

spolu      1,37 € 

 

zamestnanci a iní stravníci                       2,50 € 

finančný limit na nákup potravín  1,12 €  

režijné náklady    1,38 € 

spolu      2,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schválil: PaedDr. Ján Dravecký, PhD.                                          RNDr. Janka Hozová 

                            riaditeľ ŠÚ                                                                 riaditeľka školy   

 

http://www.gymklv.edu.sk/


 

Výhody stravovania v školskej jedálni. 
 

 

Vážení rodičia, milí študenti! 

 
Školské jedálne sú jednou z možností, ako deťom zabezpečiť zdravšiu variantu 

kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere jedno jedlo 

s takou výživnou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú. 

Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed v primeranom čase 

a prepracovaný jedálny lístok. Okrem toho, školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro 

obmieňané, musia spĺňať prísne hygienické normy. Školské stravovanie predstavuje rokmi 

overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým počas 

vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované 

odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania 

jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových 

výrobkov a zvýšiť ponuku ovocia a zeleniny najmä v surovom stave v podobe šalátov. 

Šošovicová polievka so zeleninou, žemľovka s ovocím, rybie filé so zemiakmi, ovocie 

či šalát. Aj tieto jedlá sa vyskytujú na jedálnych lístkoch. Stravovanie v školskej jedálni 

podlieha prísnym predpisom a čo je hlavné – strava je pestrá, nespôsobuje obezitu a obsahuje 

všetky výživné látky. U detí školského veku sa vyskytujú nedostatky vo forme vynechávania 

raňajok, nevhodného zloženia desiatej a vynechávania obedov, respektíve nahrádzanie obedov 

fast foodmi. Všetkým nám záleží na tom, aby boli naše deti zdravé, na vyučovaní sústredené, 

primerane živé, ale nie agresívne. K tomu všetkému napomáha aj strava pripravovaná 

v školskej jedálni. 

Prihlásením Vašich detí na obed preberáme na seba časť Vašich starostí ohľadom 

výživy.  

Ponúkame obed aj pre Vás rodičov, starých rodičov a iných strávnikov. 

 

Na spoluprácu s Vami sa teší kolektív pracovníčok Školskej jedálne pri  

Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. 

 

„ Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.“   (La Rochefoucauld) 

 


