
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, Přerov  750 02 

provozovna Za Mlýnem 1, tel.: 581 201 478, email: pokladna.zaml@zssprerov.cz 

 
Informace o přihlášení do školní jídelny: 

 Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. Děti jsou zařazeny do kategorií podle 

dosaženého věku ve školním roce ( od 1.9. do 31.8. ) a cena stravy je podle toho stanovena takto: 

 

věková hranice     přesnídávka  oběd       svačina  celkem 

3 -  6 let   9,00 Kč            17,00 Kč                  8,00 Kč  34,00 Kč 

7 – 10 let   9,00 Kč            21,00 Kč                  8,00 Kč  38,00 Kč 

 

Obědy je možno platit v hotovosti nebo inkasem ze sporožira nebo běžného účtu. Rodiče dětí, kteří  se 

rozhodnou  hradit  obědy z běžného účtu nebo z účtu České spořitelny, podají níže uvedený tiskopis u 

daného peněžního ústavu a zřídí si povolení k inkasu na naše číslo účtu, které je uvedeno na tiskopise. 

Poté donesou uvedený tiskopis do pokladny  jídelny do 15-tého dne před následujícím měsícem, od 

kterého by začalo inkasování. Dětem v MŠ se vždy přihlašují všechny pracovní dny v měsíci. 

Případné odhlášení obědů lze provést nejméně 1pracovní den dopředu (výlety,návštěva lékaře atd.) 

osobně nebo telefonicky v příslušné mateřské školce. 

Přeplatky z odhlášených obědů vyúčtujeme odečtením od další platby. Prodej obědů pro strávníky 

platící v hotovosti je určen vždy 5 posledních pracovních dnů před žádaným měsícem. 

Pokladní hodiny po-pá 7-8hod a 11-14hodin. Telefon: 581 201 478. 

Jídelní lístky a informace o jídelně  jsou přístupné na internetové adrese:   www.zssprerov.cz  

Vnitřní řád ZŠS je umístěn na jídelně každé provozovny na viditelném a přístupném místě a 

webových stránkách jídelny.   
 

------------------------------------------ zde odtrhněte a vraťte zpět ------------------------------------- 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVANÍ 

 
-Inkaso ze sporožirového účtu strávníka na sběrný účet u ČS a.s. číslo - * 0100001991/0800  

-Inkaso z běžného účtu strávníků na účet ZŠS Přerov, číslo účtu – # 1882532379/0800  

-Hotově  

 

Příjmení a jméno strávníka : …………………………………………………………………… 

 

Adresa, bydliště :  ……………………………………………………………………………… 

 

Mateřská škola :  ………………………………… v maximální výši jednoho inkasa 900,- Kč. 

 

Datum narození : ………………………………   telefon : …………………………………… 

 

Název bankovního ústavu : …………………………………………………………………….. 

 

* Číslo sporožirového účtu strávníka : …………………………………………………………. 

 

# Číslo bankovního účtu strávníka : .…………………………………………………………. 

Razítko bankovního ústavu: (Není nutné, pokud je zadáno přes internetové bankovnictví) 
 

 

Strávník, nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s Vnitřním řádem jídelny, umístěným 

na viditelném a přístupném místě v provozovně a na stránkách www.zssprerov.cz, a bere ho na vědomí. 

Strávník, uzavřením smlouvy, souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi 

dodavatele stravy – ZŠS Přerov, Kratochvílova 30. Dodavatel stravy uchovává informace v souladu s platnými zákony 

ČR, zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů v rozsahu zejména 

jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefon, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, na dobu neurčitou 

nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění ze své databáze.   

 

 

                                                                                           ……………………………………… 

       datum a podpis 

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

