
INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace 

V souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb., v posledním znění je školní jídelna povinna vést matriku 

strávníků, proto Vás žádáme o vyplnění přihlášky ke stravování. 

Vyplňte prosím všechny níže uvedené údaje včetně data narození, podle něhož budou strávníci zařazeni 

do skupin finančního normativu na potraviny (cena oběda) v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o 

školním stravování, v posledním znění. 

Věkové skupiny strávníků: 

1. strávníci   7 – 10 let    25,- Kč 

2. strávníci 11 – 14 let   27,- Kč 

3. strávníci 15 a více let   29,- Kč 

4. cizí strávníci    70,- Kč  

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 

příslušného věku. 

Žák ZŠ má právo v době přítomnosti ve škole denně odebrat oběd, stejně tak jako první den 

neplánované nepřítomnosti ve škole. V dalších dnech nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na 

zvýhodněnou cenu školního stravování a jsou povinni si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, uhradí 

oběd v plné výši, tj. 70,- Kč. 

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si 

tento oběd odebrat do vlastních přinesených nádob.  

Podrobné informace upravuje Vnitřní řád školní jídelny, se kterým se seznámíte na webových stránkách 

školy – www.zskvitkova.cz v sekci školní jídelna. 

V případě dotazů ke stravování ve školní jídelně kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Ladislavu 

Kubovou. Telefon: 577 226 579, e-mail:  jidelna@zskvitkova.cz, info: www.zskvitkova.cz,   

číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 182-1422367309/0800    

 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace 

Jméno a příjmení žáka......................................................... Datum narození …………………………… 

Bydliště…………………………………………………………………………………………………... 

Škola…………………………………………………………… Třída ………………………………… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………………………….. 

Kontakt (telefon)……………………………….…email………………………………………………. 

• Ve školní jídelně vaříme pro strávníky bez zdravotního omezení. V případě, že žák má 

zdravotní omezení, je nutné doložit doporučení lékaře.  

Souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny  

dle vyhlášky č. 364/2005 Sb. § 2 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s řádem a provozem školní jídelny. 

 

Ve …………………. dne ……………….                               …………………………………………

                         podpis zákonného zástupce 
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