
                                                                       

Školská   jedáleň 
   pri Základnej škole kráľa Svätopluka v Nitre 
 
Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií. Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok za obedy takto: 
a) za žiaka I. stupňa (stravníci od 6 – 11 rokov)                                1,09 € 
b) za žiaka II. stupňa (stravníci od 11 – 15 rokov)          1,16 € 
c) ak zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi     0,09 € a 0,16 € 
 
V našej školskej jedálni sa varia obedy v súlade s platnými normami a zásadami 
zdravej výživy. Jedálny lístok je zostavovaný v súlade z Vyhláškou Ministerstva 
školstva SR č: 330/2009 o zariadení školského stravovania.  
 
Naša škola je zapojená do: 

 Mliečneho programu, žiaci stravujúci sa v školskej jedálni dostávajú 
k obedu polotučné alebo ochutené mlieko, jogurty. 

 projektu Škola plná zdravia – je zameraný na zvýšenú konzumáciu 
zeleniny Bonduell 

 projektu Školské ovocie, kde sa podáva jablková šťava a jablká 

 projektu Školské mlieko, kde žiaci majú k dispozícii mliečny automat, kde 
si sami vyberajú mliečne produkty. 

V jedálni je k obedu pripravený nápoj aj čistá voda. 
 
Sústavne sa snažíme zlepšovať kvalitu i pestrosť jedál pri dodržaní zásad 
správnej výživy, zaraďujeme nové jedlá, 1x ročne robíme anketu, aké jedlá by si 
deti priali konzumovať  a podľa možností tieto jedlá zaraďujeme do jedálneho 
lístka.  
 
Prostredie v jedálni je vybavené farebnými stoličkami a stolmi, ktoré spolu 
s pestrým vymaľovaním pôsobia veľmi príjemne.  
 
Vážení rodičia, pevne verím, že využijete možnosť kvalitne stravovať Vaše dieťa 
v našej jedálni, kde sa naučí v kolektíve správne stolovať a najmä máte istotu, 
že sa Vaše dieťa stravuje zdravo a pravidelne. Informácie o jedálnom lístku, o 
odhlasovaní, resp. prihlasovaní na obed môžete nájsť na internetovej stránke 
školy www.zszobor.edupage.org 
.   
                                                                 Ing. Zita Beňová, vedúca školskej jedálne  
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