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Návrh na uznesenie
zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. augusta 2006 v Košiciach

k bodu č. 12a

Vyradenie Školskej jedálne pri Strednom odbornom učilišti Prakovce zo siete škôl
a školských zariadení a jej následné zrušenie

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanovením § 17 a § 23 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

súhlasí

s vyradením Školskej jedálne pri Strednom odbornom učilišti Prakovce zo siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva SR s účinnosťou k 31. 10. 2006 a jej
následným zrušením
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Dôvodová správa
Školská jedáleň pri Strednom odbornom učilišti Prakovce /terajšia Spojená škola
s organizačnými zložkami SOU a OA Prakovce/ má pre dlhodobý pokles počtu stravujúcich
sa žiakov vysoké náklady na prevádzku školskej jedálne. Školská jedáleň s kapacitou 90 miest
zabezpečovala stravu žiakom a zamestnancom jedálne. V jedálni boli zamestnané dve
pracovné sily, vedúca školskej jedálne a kuchárka. Záujem o stravovanie mali väčšinou žiaci z
Obchodnej akadémie a minimálny záujem bol zo strany žiakov SOU. Možno predpokladať,
že nízky záujem o stravovanie má priamu súvislosť s ekonomickou situáciou v regióne.
Skutočné režijné náklady predstavujú čiastku 49,- Sk na jedno hlavné jedlo, čo je
v porovnaní s efektívnymi stravovacími prevádzkami takmer dvojnásobok. Výška režijných
nákladov súvisí nielen s nízkym počtom stravujúcich a žiakov, ale aj so zastaralým
energeticky náročným strojovým vybavením.
Od 1.1.2004 sa financujú školské zariadenia, aj školské jedálne na základe
normatívneho príspevku. Objem normatívom určených finančných prostriedkov pre školské
stravovacie zariadenia sa odvíja od počtu vydaných hlavných jedál pre žiakov. V roku 2006
je výška normatívneho príspevku zriaďovateľa pre školské jedálne 22,- Sk na jedno vydané
jedlo pre žiakov.
Rozpočet školskej jedálne pre rok 2006 bol určený na základe počtu skutočne
vydaných hlavných jedál v roku 2005 a predstavuje objem 101 000,- Sk. V roku 2005 bolo
v školskej jedálni v Prakovciach odvarených 4 594 jedál pre žiakov, čo v prepočte na jeden
deň predstavuje cca 23 vydaných jedál žiakom. Počet stravujúcich sa žiakov sa nezvýšil ani
v I. polroku r. 2006, kde podľa mesačných hlásení bolo vydaných 2246 jedál pre žiakov, čo je
cca 19 obedov denne. Školská jedáleň by do konca roku 2006 potrebovala ešte ďalších 300
tis. Sk od zriaďovateľa pre svoju prevádzku. Sk ročne. Hlavným dôvodom ukončenia
prevádzky školskej jedálne je nerentabilnosť školského stravovacieho zariadenia. Celkový
efekt úspory ročne je 300 tis. Sk.
Z vyššie uvedených dôvodov bolo Spojenej škole v Prakovciach aj zo strany
zriaďovateľa doporučené ukončiť prevádzku školskej jedálne k 30.6.2006 a hľadať náhradné
riešenie stravovania pre žiakov a zamestnancov školy, ktorí budú mať naďalej záujem
o stravu. Vedenie školy do začiatku nového školského roka 2006/2007 zabezpečí stravu na
základnej škole v Prakovciach na základe dohody o poskytovaní stravy.
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