
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, Přerov 750 02 

provozovna U Tenisu 4, tel.: 581 201 259,  
www.zssprerov.cz, email: pokladni.tenis@zssprerov.cz 

 
Informace o přihlášení ke stravování 
Rodiče dětí MŠ vyplní přihlášku ke stravování a odevzdají v MŠ nebo v pokladně školní jídelny. 
 
Placení stravného se provádí   
- inkasem z účtu -  rodiče dětí, kteří se rozhodnou hradit obědy z účtu si ve své bance zřídí povolení 

k inkasu na účet 1881772389 / 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 U tenisu 4 v pokladních hodinách, tj. denně od 7:00 do 8:00 a od 11:30 
do 14:00 hodin. Vstup hlavním vchodem do ZŠ U Tenisu. V době školních prázdnin je pokladna jídelny 
zavřená,  z důvodu uzamčení budovy školy. 
 
Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 25. dne v měsíci na následující měsíc. Nejkratší délka platby 
se stanovuje na 1 týden. Pokud není strava uhrazena, jídelna prostřednictvím MŠ vyzve zástupce 
strávníka k okamžitému uhrazení.   
  
Ceny stravného : 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (období 1.9. – 31.8.), ve kterém 
dosahují věku podle vyhlášky č. 13/2023Sb., přílohy č.2, bodu 1- 4, kterou se mění vyhláška 
č.107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Do 6  let  Přesnídávka  13,- Kč                 7 let Přesnídávka   15,- Kč 
                            Oběd              25,- Kč     Oběd              30,- Kč 
                            Svačina          13,- Kč    Svačina           15- Kč 
  
V případě nároku na dotovaný oběd v době distanční výuky – krabička 7,- Kč                  
 
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. 
V době hlavních prázdnin se zájemci o odběr stravy přihlašují závazně, stravné je hrazeno vždy předem 
v hotovosti.   

 
Aktuální informace a jídelníčky najdete na www.zssprerov.cz 
Zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s vnitřním řádem jídelny zveřejněném 
v MŠ nebo 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 
 
Mateřská škola:    

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 
 
Zákonný zástupce dítěte stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s vnitřním řádem jídelny 

zveřejněném v MŠ nebo 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 MŠ 
   
Datum    Podpis zákonného zástupce 
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