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IV. Evidenčný počet zamestnancov zariadenia školského stravovania

Odoslané Pečiatka Podpis vedúceho

spravodajskej jedntoky

Telefón

E-mail

Vysvetlivky

Výkaz vyplnia všetky zariadenia školského stravovania (ZŠS) štátne, súkromné, cirkevné.

Výkaz nevypĺňajú ZŠS škôl pri nemocniciach, liečebniach a ozdravovniach a školách v prírode.

Závody verejného stravovania vyplnia v riadkoch 0203 až 0208 a v riadkoch 0302 až 0307

údaje len za deti, žiakov a zamestnancov rezortu školstva. Oddiel IV. nevypĺňajú.

1/ Plánovaná kapacita  = projektovaný denný počet výroby obedov v školskej jedálni

k poslednému dňu sledovaného obdobia (resp. počet schválený regionálnym hygienikom).

2/ Nevypĺňajú ZŠS pre deti predškolského veku, ak v I. oddieli

riadok 0104+0105 stĺpec 2 = riadok 0103 stĺpec 2.

3/ Uvedie sa počet vydaných jedál v kusov (raňajky, desiate, olovranty a druhá večera).

4/ Nevypĺňajú ZŠS pri školských internátoch.

5/ Do počtu riaditeľov, vedúcich sa zahŕňajú iba zamestnanci ustanovení ako riaditeľ, 

vedúci ZŠS na ustanovený pracovný čas (plný úväzok) alebo s kratším úväzkom.

6/ ZŠS špeciálnych škôl vyplnia v riadku 0106 údaje za prípravný až 4. ročník

a v riadku 0107 za 5. až 10. ročník, ak sú tieto ročníky v škole vytvorené.

7/ Celospoločenské programy podpory zdravia - Školský mliečny program a Program ovocie a

zelenina do škôl uvediete Áno alebo Nie, podľa toho, či príslušný program v ZŠS je alebo nie je.

8/ Uvedie sa stanovené finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo

v súlade s § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)

 v znení neskorších predpisov.
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