Poskytovanie dotácií na stravu
v školských jedálňach sa mení
V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.
augusta 2021 sa menia podmienky poskytovania dotácií na stravu v budúcom školskom
roku 2021/2022 v materských aj základných školách. Plošné poskytovanie dotácií na
obedy končí. Okruh detí, ktoré budú mať, po novom, na dotovanú stravu nárok sa
zužuje. Podporu získajú deti vo veku od 6 do 15 rokov z domácností v hmotnej núdzi
alebo deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, ale tiež deti,
ktorých rodičia sa vzdajú daňového bonusu.
Kto má nárok na dotované stravovanie?
a. každé dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona
o dotáciách),
b. dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (v zmysle
§ 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách),
c. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej ani
jeden člen domácnosti si neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15
rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez
daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným
vyhlásením (podľa § 4 ods. 4. v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách).
Rodičia, ktorí sa rozhodnú vzdať daňového bonusu a poberať dotáciu na stravu, SÚ
POVINNÍ predložiť škole čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus
do 28. júla 2021. Rovnako do tohto termínu je potrebné škole predložiť aj iné doklady
potvrdzujúce nárok na dotované obedy v školách.
Suma dotácie na stravu je 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. Za
vyučovanie sa považuje aj individuálne vzdelávanie.
Touto cestou žiadame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby navštívili webovú
stránku školy - zssokolovce.edupage.org.
Sú tam zverejnené všetky potrebné informácie aj tlačivá na stiahnutie, ktoré je potrebné
doložiť do 28.júla 2021 týždňa v prípade, ak spĺňate nárok na dotáciu na stravu
v školskom roku 2021/2022.

