STRAVOVANIE
MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN ŽIAKOV
V ZARIADENIACH
ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
Zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR a jeho
vplyv na zvyšovanie prevádzkových nákladov
a kapacity školských jedální
PaedDr. Alica Fecková, ŠÚ Dlhé Klčovo

§ 4, ods. 3 z. č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR


Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno
poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v ZŠ aj
v MŠ na:
a) každé dieťa, ktoré navštevuje základnú alebo materskú
školu, ak je v základnej alebo mateskej škole najmenej
50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky
v hmotnej núdzi
b) dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo MŠ a žije v rodine,
ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima

§ 4 ods. 4, 6 a 11 z. č. 544/2010 o dotáciách v
pôsobnosti MPSVaR



a)
b)


Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťať ohrozeného sociálnym vylúčením možno
poskytnúť obci, ktorá je zriaďovateľom ZŠ alebo MŠ
Dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom:
sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu v
škole a
žiak odobral obed alebo iné jedlo
Dotácia sa poskytuje na dieťa na každý deň na jedlo
najviac vo výške 1 euro

POP MŠVVaŠ SR na šk. rok 2012/2013
Zariadenia školského stravovania
Suchá strava sa podáva len vo výnimočných prípadoch,
napr.v čase havarijných situácií, školských výletov, v
rámci poskytovania dotácie na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením, ak zariadenie školského stravovania z
kapacitných dôvodov nemôže poskytnúť obed všetkým
žiakom školy a pod. Aj táto strava musí svojím zložením
zodpovedať § 24 ods. 5 písm. b z. č. 355/2007 o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia (musí byť pripravená
zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou
energetickou a výživovou hodnotou)

Aplikácia § 4 ods. 3 pís. a z. č. 544/2010 o dotáciách v
pôsobnosti MPSVaR v stravovaní žiakov ZŠ v územnej
pôsobnosti ŠÚ Dlhé Klčovo a jej vplyv na zvyšovanie
prevádzkových nákladov v ŠJ i povolenej kapacity
školských stravovacích zariadení uvedenej v
prevádzkovom poriadku ŠJ


a)
b)
c)

Ak je v ZŠ 50% a viac žiakov z rodín v hmotnej núdzi,
majú nárok na dotáciu na stravu všetci žiaci ZŠ
V územnej pôsobnosti ŠÚ Dlhé Klčovo je 22 ZŠ, z toho
je:
6 ZŠ s ročníkmi 1-9 (27%)
16 ZŠ s ročníkmi 1-4 (73%)
Aplikácia § 4 ods. 3 písm. a z. č. 544/2010 sa dotýka
7. ZŠ (32%); sú to málotriedne ZŠ

Tabuľka č. 1
ŠKOLA
P.Ž. Ž so SZP/Edu zber 2012/
ZŠ. O. Matiaš. 49
25
ZŠ K.Poruba 117
62
ZŠ Banské
138
75
ZŠ Vechec
227
132
ZŠ Žalobín
43
29
ZŠ Poša
66
45
ZŠ Čičava
100
73

%
51%
53 %
54 %
58 %
67 %
68 %
73 %

Tabuľka č. 2
ŠKOLA
ZŠ O. Matiaš.
ZŠ K. Poruba
ZŠ Banské
ZŠ Vechec
ZŠ Žalobín
ZŠ Poša
ZŠ Čičava

KAPACITA ŠJ
84
80
104
60
100
60
30

ŠK. R. 2012/2013
72
130
162
230
77
96
130

Závery vyplývajúce z uvedených faktov:
 Pri aplikácii § 4 ods. 3 písm. a z .č. 544/2010 sa v 7. ZŠ
(32%) v územnej pôsobnosti ŠÚ Dlhé Klčovo zvýšili
prevádzkové náklady v ŠJ v rozpätí od 27 % do 49 %
 Dotácia MPSVaR nekryje prevádzkovú réžiu /alebo jej
časť/ na prípravu jedla v ŠJ
 Maximálna kapacita ŠJ uvedená v prevádzkovom poriadku
ŠJ, ktorý schvaľuje RÚVZ, je výrazne prekročená v 5. ŠJ
(23 %)

Navrhované riešenia
 Vytvoriť receptúry na suchú stravu, ktoré by zodpovedali
požadovaných výživovým a nutričným hodnotám určeným
pre školské stravovanie, pretože bez nich nie je možné
podávať suchú stravu v ŠJ, ktoré kapacitne nie sú
prispôsobené na stravovanie všetkých žiakov ZŠ
 Zvážiť možnosť poskytnutia dotácie MPSVaR aj na
čiastočné krytie prevádzkovej réžie spojenej s prípravou
jedla pre žiakov, ktorým sa poskytuje dotácia podľa § 4
ods. 3 písm. a z. č. 544/2010

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

