Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 9 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“)
zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských
zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
Samosprávny kraj podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. zriaďuje
a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete zariadenia školského
stravovania.
Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
zriaďovateľom školy s názvom Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
(ďalej len „škola“).
II. Osobitná časť
V súčasnosti je stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečované v rámci
podnikateľskej činnosti školy. V jedálni sa stravuje denne 160 – 180 stravníkov, z toho
približne 6 žiakov a 30 – 40 zamestnancov školy. Žiaci školy platia za obed sumu 3,00
eur (z toho je spotreba potravín – 1,42 eur, osobné a prevádzkové náklady – 1,40 eur,
zisk – 0,18 eur). Škola má v školskom roku 2019/2020 324 žiakov, 43,8
zamestnancov, v tom 27,8 pedagogických.
V prípade zariadení školského stravovania podľa § 140 ods. 9 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca žiaka uhrádza
náklady na stravovanie čiastočne, a to vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami stanovenými
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ zariadení školského stravovania
podľa § 9 ods. 12 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. poskytuje finančné prostriedky
na stravovanie žiakov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na základe
Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019,
ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, Trenčiansky samosprávny kraj prispieva pre zariadenia
školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na jedno hlavné jedlo
na deň sumou 1,94 eur na žiaka.

Za účelom zosúladenia súčasného stavu stravovania žiakov a zamestnancov
školy s platnou legislatívou navrhujeme zaradiť do siete škôl a školských zariadení SR
školskú jedáleň ako súčasť školy od 01.09.2020.
V prípade zriadenia školskej jedálne ako súčasti školy predpokladáme zvýšenie
záujmu o školské stravovanie žiakmi školy (odhadovo na 50). Ročné náklady
zriaďovateľa pri tomto počte stravujúcich sa žiakov budú cca 23 280 eur, čo bude
zapracované do návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021.
Cudzí stravníci sa budú stravovať aj naďalej v rámci podnikateľskej činnosti školy.
Na zriadenie školskej jedálne ako súčasti školy nebude požadovať škola žiadne
finančné prostriedky, využilo by sa zariadenie existujúcej kuchyne a jedálne (stoly,
stoličky, umývačka riadu, kuchynské spotrebiče, regály, inventár, ...).
Na
základe
uvedeného
predkladáme
Zastupiteľstvu
Trenčianskeho
samosprávneho kraja návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Školská
jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy,
Pod Sokolicami 14, Trenčín do siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou
od 01.09.2020.

