
EFIB- príloha č. 2 – Školská jedáleň - schválená na zasadaní Rady školy dňa 29.6.2021 - Page 1 

 

 

                                          

Príloha 2: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

 
Prijatím a podpísaním Školského poriadku a Platobných podmienok sa zaväzujete k dodržiavaniu a 
zabezpečeniu dodržiavania bodov tejto prílohy.  
 
Školská jedáleň má výchovný rozmer. Čas strávený v školskej jedálni musí byť: jednak časom na 
jedenie a oddych a zároveň čas strávený príjemný.  
Za prípravu a výdaj jedál zodpovedá poskytovateľ stravy. 
 

1 – Stravníci, prihlášky a odhlášky 
 

Školské stravovacie služby sú určené všetkým žiakom EFIB, od triedy maličkých detí v MŠ po 
posledný ročník gymnázia. Všetci žiaci sú automaticky do jedálne prihlásení.  
Odhlášky sa robia na začiatku školského roka zaslaním emailu na viescolaire@efib.sk alebo 
najneskôr do 25. dňa mesiaca, ktorý predchádza zrušeniu obedov.  
Príležitostné odhlásenia z dôvodu neprítomnosti, školských výletov atď. spravujú rodiny v on-
line aplikácii, a to jeden pracovný deň pred zrušením do 12:00 hod. 
Odhlásení žiaci nemôžu počas obednej prestávky zostať v priestoroch školy. 
 

2 – Prevádzka školskej jedálne 
 

Školská jedáleň je v prevádzke v dňoch, kedy je škola otvorená pre žiakov ako i v dňoch 
prevádzky prázdninových centier počas niektorých školských prázdnin. 
Žiaci obedujú v skupinách medzi 11:00 a 13:30. 
 

3 – Jedálny lístok 
 

Poskytovateľ stravy zasiela škole jedálny lístok vopred na schválenie. Jedálny lístok spĺňa 
miestne normy pre školské stravovanie.  
Jedálny lístok je zverejnený v aplikácii poskytovateľa stravy. 
 

4 – Disciplína 
 

Každý žiak je pod dohľadom vychovávateľa, ktorý dohliada na bezpečnosť skupiny, za ktorú 
preberá zodpovednosť ako aj na dodržiavanie Školského poriadku, ktorý sa vzťahuje aj na 
priestory školskej jedálne.  
Žiak musí: ochutnať všetky jedlá, nehrať si s jedlom, neprinášať ani neodnášať jedlo, nebehať v 
jedálni, nekričať a zostať so svojou skupinou. 
 

5 – Alergie a špeciálne diéty 
 

Akákoľvek potravinová alergia alebo špeciálna diéta sa musí nahlásiť pred začiatkom školského 
roka. Povinne sa v tomto prípade vypracováva dokument P.A.I. (Individuálny plán starostlivosti 
o žiaka so špeciálnymi zdravotnými alebo stravovacími potrebami). 
Dokument P.A.I. napomáha pri zabezpečovaní špeciálnej starostlivosti o žiaka: dodržiavanie 
diétnych obmedzení a zadefinovanie protokolu v prípade poskytnutia nevyhnutnej pomoci 
(vrátane podania liekov). Je platný jeden školský rok a v prípade potreby sa musí predĺžiť na 
nasledujúce roky. Tento dokument podpisuje vedenie školy, zákonní zástupcovia žiaka, triedny 
učiteľ, príslušný vychovávateľ a poskytovateľ stravy na začiatku školského roka a na základe 
stanovenej lekárskej diagnózy. 
Prinášanie vlastného jedla je v škole zakázané, s výnimkou žiakov s P.A.I. 
Poskytovateľ stravy môže tiež ponúknuť riešenia prispôsobené zdravotným problémom alebo 
požiadavke na špeciálnu diétu (bezlepkovú, vegetariánsku, bezbravčovú a pod.).  
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