
POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY 

Název:              Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 

Sídlo:                Přerov, Přerov I - Město, Kratochvílova 30, PSČ 750 02 

Provozovna:      U tenisu 4, Přerov             

Telefon:            581 201 259 

Ředitelka ZŠS            -  Bc.Hana Ondrášová 

Vedoucí provozu        -  Miroslava Slezáková 

Pokladní                      - Soňa Spáčilová 

Vedoucí kuchařka      -  Petra Jelínková 

 

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci, 

Přečtěte si prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny, týkající se provozu jídelny. 

 

1. Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v MŠ, v pokladně jídelny 

nebo na www.zssprerov.cz a zaeviduje se. Po vyplnění přihlášky si zakoupí stravu na celý měsíc. Zakoupenou 

stravu v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, počítač 

automaticky odečte jeho hodnotu z konta strávníka. Odečtení neodebraného oběda nelze již opravit.  

 

2. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (období 1. 9. – 31. 8.), ve kterém 

dosahují věku podle vyhlášky č. 13/2023 Sb., přílohy č.2, bodu 1- 4, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., 

o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Aktuální cena obědů je vždy uvedena v MŠ, v pokladně jídelny a na internetových stránkách.  

 

3. Stravu je možno platit v hotovosti nebo inkasem z účtu. Rodiče dětí, kteří se rozhodnou hradit stravu 

inkasem z účtu, si na základě informací uvedených na přihlášce zřídí u své banky povolení k inkasu. Číslo 

účtu, ze kterého se bude strava inkasovat vyplní na přihlášku. 

Strávníci platící v hotovosti musí mít zaplaceno nejpozději pět pracovních dnů před žádaným měsícem.  

Úřední hodiny v pokladně ŠJ jsou 7.00–8.00 a 11.30–14.00 hodin. 

 

4. Strávníkům se přihlašují všechny pracovní dny. Přihlášky a odhlášky stravy je nutné provést pouze 

v mateřské škole, nejpozději do 12:00 hodin předchozího pracovního dne. V době nepřítomnosti dítěte v MŠ 

není možné stravu odebírat, pouze první den při náhlém onemocnění, kdy nebylo možné stravu odhlásit. 

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován. Přeplatky z odhlášené stravy vyúčtujeme 

odečtením od další platby. 

Jídelní lístky jsou vyvěšeny v mateřské škole a na internetových stránkách www.zssprerov.cz   

 

6. Na konci školního roku (k 31.8.) bude strávníkům, kteří nepokračují ve stravování provedeno vyúčtování 

stravného.  

Strávníci, kteří platí stravné v hotovosti, si vyzvednou své přeplatky v pokladně školní jídelny. Strávníkům, 

kteří hradí stravné z účtu, budou přeplatky vráceny na účet.  

 

7. Strávníci jsou povinni se seznámit s platným Vnitřním řádem jídelny, který je umístěn v příslušné Mateřské 

škole a na stránkách jídelny.  

  

V Přerově dne 1. 2. 2023                 Slezáková Miroslava                          Bc. Hana Ondrášová   

                                                               provozní                                            ředitelka ZŠS 

http://www.zssprerov.cz/
http://www.zssprerov.cz/

