
              P Ř I H L Á Š K A  KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ  

                                                     

 

Adresa: Základní škola Valašské Klobouky, příspěvková organizace, 

             Školní 856, Valašské Klobouky, 76601  

 

V souladu s § 28 školského 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 

datumu narození, dle něhož budou strávníci zařazeni do skupin finančního normativu na potraviny (cena oběda). 

Žáci jsou zařazeni do finančního normativu podle věku strávníka, (podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním 

stravování, v aktuálním znění).  

  

 

Věkové skupiny strávníků:   

 

Skupina  1.  2.  3.  4.  

strávníci  do 6 let  7–10 let  11–14 let  15 a více let  

  

 

 

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 

až 4. Žák ZŠ má právo v době přítomnosti ve škole denně odebrat oběd. První den neplánované nepřítomnosti žáka 

ve škole, kdy nemohl zrušit objednaný oběd do 800 hodin (pomocí webových stránek www.zsvk.eu nebo na telefonní 

číslo školní jídelny 731 461 910  nebo 570 578 103), se považuje za pobyt ve škole a je možnost si tento oběd odebrat 

do přinesených nádob. V dalších dnech nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na zvýhodněnou cenu školního 

stravování a jsou povinni si oběd odhlásit.   

Dotazy ke stravování Vám rádi zodpovíme v kanceláři školní jídelny, na telefonním čísle školní jídelny  731 

461 910 nebo 570 578 103 nebo na e-mail slabikova@zsvk.eu.   

 Jídelníček a informace ke stravování jsou vyvěšeny ve školní jídelně, podrobné informace najdete na 

webových stránkách školní jídelny www.zsvk.eu. Kolektiv zaměstnanců školní jídelny kdykoliv přivítá zákonné 

zástupce žáků na ochutnávce degustační porce.  

  

  

 

Strávník  

Jméno a příjmení     

Datum narození     Třída    

Bydliště  
   

  

Zákonný zástupce  

Jméno a příjmení     

Bydliště  
  

  

Telefon     E-mail    



  

 

• Souhlasím, že výše uvedené údaje budou použity do matriky školní jídelny v souladu s vyhláškou 

č. 364/2005 Sb. § 2 o vedení dokumentace a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů.   

• Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pokyny ke stravování a vnitřním řádem školní jídelny.  

• Přihláška ke školnímu stravování platí po dobu trvání školní docházky strávníka na Základní škole 

Valašské Klobouky. Zákonný zástupce strávníka má možnost kdykoliv v průběhu školní docházky 

strávníka ze stravování odhlásit.   

• Základní škola Valašské Klobouky je správcem osobních údajů. Informace o zpracování vašich 

osobních údajů naleznete na www.zsvk.eu 

• Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v přihlášce, jsou pravdivé. 

  
  

  

V ……………………….….. dne………………..  

  

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

                                  podpis zákonného zástupce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke 

kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním 

jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný 

zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitostidítěte sám vůči třetí osobě 

(škole), tak ta je v dobré víře, že jedná se souhlasem druhého rodiče 

http://www.zsvk.eu/

