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Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ v Kotešovej 

 

 

 

                                                                                                    Riaditeľstvo ZŠ 

                                                                                                    v Kotešovej 

                                                                                                    Mgr. Kasemová Katarína 

 

 

Vec: vyhodnocovacia správa školských jedální pri ZŠ s MŠ v Kotešovej za 

         školský rok 2019/ 2020 

 

 

    V školskej jedálni pri ZŠ v Kotešovej v tomto školskom roku bolo zapísaných 155 stravníkov, vydalo 

sa 18 285 obedov. Na príprave jedál sa zúčastňujú 2 kuchárky a jedna pomocná sila, ktorá nám bola 

pridelená Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Žilina. Účel tejto dohody s Úradom práce sociálnych 

vecí a rodiny je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 

projektu ,, Pracuj v školskej jedálni,, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky. Tento príspevok bol poskytnutý na obdobie od 01.09.2019 do 30.06.2020. 

 

V 3 - triednej MŠ bolo zapísaných 65 stravníkov a vydalo sa 10 865 doplnkových jedál a  

6 334 obedov. V MŠ pripravujú jedlá 2 pracovníčky, hlavná kuchárka na plný úväzok a pomocná sila na 

polovičný pracovný úväzok . 

O celý chod školských jedální zodpovedá vedúca školskej jedálne. 

 

Finančný limit na zaplatenie režijných nákladov na jeden deň od 01.09.2019 do 30.06. 2020 : 

 

- dieťa v MŠ s celodennou stravou .............................................................  0,40 € 

/ desiata = 0,08 € , obed = 0,24 €, olovrant = 0,08 € / 

- dieťa v MŠ s poldennou stravou...............................................................  0,32 € 

- dieťa v MŠ desiatové ...............................................................................  0,08 € 

- žiak 1. stupeň ZŠ/ obed/............................................................................  0,40 € 

- žiak 2. stupeň ZŠ/ obed.............................................................................  0,40 €  

- zamestnanci školy / obed/ ........................................................................  0,40 € 

 

 

 

V školskej jedálni pri ZŠ v  školskom roku 2019/ 2020 sa vyzbieral režijný náklad v hodnote 7 314 € a 

v MŠ 2 475,44 €. Spolu sa vyzbieral režijný náklad v našich jedálňach 9 789,44 €. 

 

Do našich školských jedální sme z týchto režijných nákladov zakúpili rôzne policové zostavy, umývací 

stôl s drezom, kombinovanú chladničku Bosch, kotlín na ohrev polievky, 2 ks skartovačov, 2 ks 

multifunkčných zariadení, vymenili sme bojler na ohrev teplej vody, hrniec na polievku, tanieriky, 

polievkové  detské lyžice, detské šáločky a ďalší drobný inventár spolu v hodnote približne 5 500 €. 

V júli 2020 sa nám podarilo vymaľovať kuchyňu a doložiť obklad pri smažiacej panvici v ŠJ pri ZŠ 

v hodnote 1 440 €. 
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Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia 

COVID-19. 

Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením 

verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV- 

2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115 

z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav. 

Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku 

zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov t. j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení. 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na 

školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 vrátane. 

V našich školských jedálňach sa v tomto období nepripravovali žiadne obedy pre deti v MŠ, v ZŠ a 

cudzích stravníkov. 

Pred nástupom k 01.06.2020 sme vyčistili, vyumývali a vydezinfikovali všetky priestory kuchyne, 

skladov, vedľajších priestorov, WC, kľučky a pod. 

01.06.2020 sa začala pripravovať strava pre 1-5. roč. ZŠ a otvorili sa priestory aj v MŠ. 

Od 22.06.2020 mohli sa začať stravovať aj ročníky 6-9. 

 

V júni 2020 začali prípravné práce k prístavbe a nadstavbe MŠ. Z dôvodu zlého počasia nám 19.06.2020  

zatiekli priestory kuchyne, skladov a kancelárie vedúcej školskej jedálne. V spolupráci s kuchárkou 

a vedúcou ŠJ sme previezli na svojich autách všetky zásoby potravín, všetky písomnosti vedené v ŠJ  a 

archív do priestorov ŠJ pri ZŠ. Od pondelka 22.06.2020 sme pripravovali stravu pre naše najmenšie deti 

v tejto kuchyni. V dňoch 29.06.-30.06.2020 bola prerušená prevádzka v MŠ, z dôvodu stavebných prác na 

budove MŠ.  

 

 

Na obdobie od 01.09.2019 do 30.06.2020 poskytol  príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dotáciu 

na podporu  k stravovacím návykom dieťaťa v hodnote 18 724,80 € v mesiaci august 2019 a v mesiaci 

január 2020 dotáciu v hodnote 29 126,40 €  na všetky deti ZŠ v počte 170 a posledný ročník materskej 

školy v počte 19 detí, 1,20 € na jedno dieťa a deň. 

 

Po odrátaní dotácie 1,20 € deti ročníkov: 

 1 – 4 doplácali za obed: 0,40 €           

 5 – 9 doplácali za obed: 0,43 €           

 MŠ poldenní: 0,33 € 

 MŠ celodenní: 0,65 €        
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Príprava jedál v školských jedálňach sa pripravuje podľa platných materiálno spotrebných noriem z roku 

2018, spĺňajú kritéria HACCP. Stravná norma sa v tomto školskom roku nezvýšila . 

 

Stravná jednotka pre ročníky :        1 – 4 :   1,15 € 

                                                             5 – 9 :   1,23 € 

                                                             MŠ   :   1,45 € 

                                                             DOS :   1,33 € 

 

 

 

 

Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v spolupráci s Tatranskou mliekarňou a. s. Kežmarok,  

s ktorou bola podpísaná zmluva na odber školského mlieka.  

V ZŠ sa predalo 557 litrov mlieka a 1 750 ks ochutených mliek Dráčik . 

 

 

 

 

V Kotešovej 03.10.2020 

 

 

                                                                                                            Vedúca ŠJ 

 

 

 

  

 

 

 


