
Stravná jednotka      1. deň = 2,30€  /desiata, obed, olovrant/ 

                                    Réžia 16€ paušál 

 

Deti , ktoré sú bez olovrantu a odchádzajú po obede domov 1,85€+ 16€ réžia/paušál/ 

Platbu je potrebné uhradiť stravné do  10. dňa v mesiaci . 

 

Č. účtu -     SK 13 0200 0000 0016 4595 5853 

V. s     mesiac/rok   napr.: 92023 

K. s  -  0308 

Správa pre adresáta - priezvisko dieťaťa! 

 

Preplatky vzniknuté na stravnom sa vrátia na účet rodičov pri odchode dieťaťa  z našej MŠ 

vždy spravidla v mesiaci august na základe údajov uvedených v zápisnom lístku. 

Deti sa odhlasujú zo stravy vždy do 8,00hod/nie neskôr!/  

 

Pri zostavovaný jed. lístka postupujeme podľa zásad pre zostavovanie jed. lístka schválených   

Regionálnym  ústavom verejného zdravotníctva. Dbáme na vyváženú biologickú 

a energetickú hodnotu stravy a pitný režim . Pri príprave stravy sa používajú zásadne čerstvé 

a kvalitné potraviny, mäso, ovocie, zelenina, mlieko a mliečne výrobky. Varí sa podľa 

Materiálno spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva SR. 

Strava je upravená detskému organizmu ,čiže nedráždivá, nekorenená, nie presolená. 

Vylučujú sa tzv. rizikové potraviny /mleté mäso z distrib. siete, salámy, majonézy, párky, 

paštéty, údené mäso, vajíčka vo forme praženice, omelety.../a úprava  jedál vyprážaním v MŠ  

je zakázaná! 

 

Vážení rodičia , ak by ste chceli viac vedieť o stravovaní vašich detí, máte pripomienky, 

dobré nápady, návrhy, alebo akékoľvek otázky týkajúce sa stravovania  v  našej MŠ máme  

zriadenú  stravovaciu komisiu na ktorú  sa môžete  obrátiť.                                                                                 

Samozrejme môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek člen/ zloženie stravovacej komisie je 

v každej triede na nástenke/.   

Deti majú donášku vlastnej stravy do MŠ povolené iba v prípade diagnózy stanovenej 

lekárom – špecialistom. Lekárska správa nemôže byť  staršia ako 3 mesiace . Rozhodnutie 

o donáške stravy vydáva riaditeľka MŠ po predložení lekárskej správy a žiadosti na donášku 

stravy . Deti platia iba réžiu vo výške 8 €. 

Sme  zapojení do Programov EÚ -     Školské mlieko 

                                                            Školské ovocie 

 

Všetky oznamy, jedálny lístok, zloženie stravovacej komisie, smernicu o školskom stravovaní 

nájdete na nástenkách v triedach a takisto aj na stránke ww.eskoly.sk – sekcia dokumenty 

 

 

Mgr. Silvia Novomeská     -  vedúca školského stravovania  

 t. č.-    02/ 53418032  

email- silvia.novomeska@gmail.com 

mailto:silvia.novomeska@gmail.com

