
Thông tin cơ bản về bữa ăn tại trường 
 
Thông tin sau đây được hiểu như giải thích những bữa ăn trong trường cho trẻ em, học sinh. 
 
Các bữa ăn được điều chỉnh theo chế độ dinh dưỡng. Mỗi trường phải đoạt chỉ tiêu tiêu dùng 
những thực phẩm yêu cầu, có dinh dưỡng. Trong trường hợp trường có điều kiện, có thể cho 
học sinh lời khuyên chuẩn bị bữa ăn từ bác sĩ. Không được chuẩn bị bữa ăn dựa trên yêu cầu 
từ chính trẻ. 
 
Nhà trường chuẩn bị bữa ăn dựa trên thực đơn hàng tuần, thực đơn được treo trên bàng tin 
trường. Đối với bữa ăn cá nhân được liệt kê bằng chữ số ( trường hợp bị dị ứng). 
 
Bữa ăn trong trường gồm có:        Hlavni jidlo( bữa ăn chính ) – ăn trưa 
                                                       Doplnkove jidlo( bữa ăn phụ ) – ăn sáng, ăn xế 
 
Bữa trưa gồm có : súp và món khai vị, món chính, thức uống và đôi khi bổ sung ( sà lát,                
tráng miệng, trái cây ) 
 
Tiền ăn của trẻ trường mẫu giáo được trừ trực tiếp vào tài khoản :  
 
Bữa cả ngày – ăn nhẹ, ăn trưa, ăn xế 
Bữa nữa buổi – ăn trưa và ăn xế 
Bữa nội trú – bữa chính, món bổ sung và ăn tối 
 
 
Tiền ăn của học sinh trường tiểu học và học sinh trung học chưa vị thành niên và lao 
công được trả theo ngày : ăn trưa 
 
Chi phí cho bữa ăn tại trường được đặt ra bởi quy chuẩn tài chính, được thành lập dựa trên các 
độ tuổi khác nhau. Phụ huynh và học sinh độ tuổi vị thành niên trả tiền bữa ăn, nhà nước trả 
tiền vật liệu và tiền lương. 
 

 


