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Malacky 29. novembra 2019    Mgr. Daniel Masarovič,  riaditeľ 
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Za správnosť pokynu zodpovedá riaditeľ školy 

Za dodržiavanie pokynu zodpovedá všetci zamestnanci školy 

Platnosť pokynu od 29. novembra 2019 

Schválil Mgr. Daniel Masarovič, riaditeľ školy 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Riaditeľ školy vydáva tento interný pokyn, ktorý upravuje podmienky poskytovania 
dotácie na osobitné/diétne stravovania pre žiakov školy v Školskej jedálni pri Spojenej 
škole sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky. 

2. Pokyn je vypracovaný v nadväznosti na internú smernicu o poskytovaní stravovacích 
služieb č. 02/2019. V zmysle tejto smernice školská jedáleň nezabezpečuje diétne 
stravovanie, nakoľko nemá vhodné podmienky pre prípravu diétnych jedál.  

3. Pokyn je záväzný pre všetkých potenciálnych stravníkov v Školskej jedálni pri Spojenej 
školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky a všetkých dotknutých 
zamestnancov školy. 

 

Článok 2 

Podmienky poskytnutia dotácie 

 

1. Nárok na poskytnutie dotácie na osobitné/diétne stravovanie vznikne žiakovi, ktorý 
v daný deň mal účasť na vyučovaní. 

2. Žiak je povinný zúčastniť sa vyučovania v rozsahu minimálne jednej vyučovacej hodiny 
alebo vymedzenej časti inej organizovanej školskej akcie (napr. súťaže, výletu atď.). 
Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom 
systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou 
čipu. V prípade školskej akcie túto povinnosť preberá vedúci školskej akcie.  

 

 



 

3. Zákonný zástupca žiaka je povinný záväzne prihlásiť žiaka na poskytovanie dotácie na 
diétne stravovanie podaním písomnej prihlášky u vedúcej školskej jedálne (príloha č. 1) 
v stanovenej lehote.  

4. Zákonný zástupca žiaka je povinný spolu s prihláškou predložiť písomné vyjadrenie 
príslušného odborného lekára, že zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie 
podľa stanovenej diagnózy. 

5. Zákonný zástupca žiaka je povinný spolu s prihláškou predložiť písomný informovaný 
súhlas (príloha č. 2), v ktorom preberá plnú zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť 
donesených pokrmov do školského zariadenia, za ich nutričnú a energetickú hodnotu 
(vyžaduje sa len v prípade, že zákonný zástupca má záujem o donášku diétnych pokrmov 
do stravovacieho zariadenia a ich tepelnú úprava pre konzumáciu). 

 

Článok 3 

Spôsob vyplácania dotácie 

 

1. Dotácia sa vypláca v mesačných intervaloch prevodom na účet zákonného zástupcu žiaka 
uvedený v prihláške žiaka na diétne stravovanie. 
 

 
Článok 4 

Forma zabezpečenia diétneho stravovania 

 

1. Školská jedáleň má vytvorené podmienky pre individuálnu donášku diétnych pokrmov do 
stravovacieho zariadenia bližšie upravené v prílohe č. 2. 
 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. S interným pokynom riaditeľa školy č. 01/2019 k poskytovaniu dotácie na diétne 
stravovanie musia byť oboznámení všetci zamestnanci školy a v primeranej miere 
informovaní všetci stravníci, zákonní zástupcovia žiakov a osoby, ktorých sa to týka. 
 

2. Interný pokyn je prístupný v písomnej forme v centrálnej zborovni školy, u vedúcej 
školskej jedálne, u personalistky školy a v elektronickej forme na školskom internom 
serveri a na webe školy. 

 
3. Tento interný pokyn nadobúda účinnosť dňa 01.12. 2019. 
 

 
Malacky 29.11. 2019                                                         Mgr. Daniel Masarovič, riaditeľ školy 


