
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, Přerov  750 02 

provozovna Kratochvílova 30, tel.: 581 701 554,  
www.zssprerov.cz, email: pokladna.krat@zssprerov.cz 

 
Informace o přihlášení do školní jídelny 

Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování a zaevidovat se v pokladně školní 
jídelny. Po vyplnění přihlášky si zakoupí obědy dle vlastní potřeby a čip (za vratnou zálohu 118 Kč), 

který potřebuje k odebrání stravy a k výběru druhu obědu v objednacím boxu. Zakoupený oběd 
v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, počítač 
odečte automaticky jeho hodnotu z konta strávníka. Odečtení neodebraného oběda nelze již opravit.  
 
 Ceny obědů: 

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. Do finančního limitu pro nákup potravin jsou žáci 
zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce  
(období od 1.9. do 31.8.). 
do 6 let   25,- Kč 
 7 – 10 let  25,- Kč 
11– 14 let  29,- Kč 
15 a více  34,- Kč 
 
V případě nároku na dotovaný oběd v době distanční výuky – krabička 7,- Kč  
 
Obědy se hradí  
- inkasem z účtu - rodiče dětí, kteří se rozhodnou hradit obědy z účtu si ve své bance zřídí povolení 
k inkasu na účet 1882640329/0800. Inkasujeme vždy k 20. dni každého měsíce na následující 

měsíc. Případnou změnu účtu je třeba nahlásit do 15. dne v měsíci. 
- v hotovosti v pokladně ZŠS Kratochvílova 30 v pokladních hodinách, tj. denně od 7:00 do 8:00 a 
od 10:30 do 14:00 hodin. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 28. dne v měsíci na následující 

měsíc.  
 
Strávníkům se vždy přihlašují jen školní dny bez prázdnin či volna určeného školou. Případné 
odhlášení obědů lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu (výlety, návštěva lékaře atd.) a to 
osobně nebo telefonicky na čísle 581 701 554 nebo 2 dny předem na www.strava.cz. Přeplatky z 

odhlášených obědů vyúčtujeme odečtením od další platby. Poskytovatel stravy je oprávněn před 
koncem školního roku a kalendářního roku upravit způsob a dobu odhlašování ze stravování. 
Strávníci jsou o této skutečnosti informováni na webových stránkách ZŠS a na vývěsce ve školní 
jídelně, a to vždy předem. 
Aktuální informace a jídelníčky najdete na www.zssprerov.cz 

Žák nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s vnitřním řádem jídelny 
zveřejněném na nástěnce ve vstupu do ZŠ a na www.zssprerov.cz a bere ho na vědomí.  
Dále bere na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle 
vyhlášky č.364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní 
údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Zároveň svým 
podpisem stvrzuje, že se seznámil s prohlášením o ochraně osobních údajů dostupné v elektronické 
podobě na našich webových stránkách www.zssprerov.cz a v listinné podobě v prostorách jídelny. 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
 
Základní škola: Kratochvílova 30   Třída 

STRÁVNÍK  

Příjmení a jméno:  
 
 
Datum narození: 
 
 
Adresa, bydliště:   
 
 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

Příjmení a jméno:  
 
 
Telefonní číslo              e-mail  
 
 

ÚHRADA STRAVNÉHO: zaškrtněte zvolený typ platby 
 
    INKASEM Z ÚČTU:  
     
Uveďte vaše číslo účtu, na kterém povolíte inkaso: 

 
 
 
    V HOTOVOSTI 
 
Žák nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s vnitřním 
řádem jídelny zveřejněném na nástěnce ve vstupu do ZŠ a na www.zssprerov.cz a 
bere ho na vědomí.  
Dále bere na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále 
předávány dle vyhlášky č.364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že 
školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních 
údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Zároveň svým podpisem stvrzuje, že se seznámil 
s prohlášením o ochraně osobních údajů dostupné v elektronické podobě na našich 
webových stránkách www.zssprerov.cz a v listinné podobě v prostorách jídelny. 

 
Přihláška je platná od data podpisu do ukončení docházky v ZŠ. 
   
Datum    Podpis zákonného zástupce 
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