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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
 
Dodavatel školních obědů:  
SSPV s.r.o., Jana Masaryka 19, Praha 2, spv@sspv.cz, IČO: 25610180 
Provozovna: ZŠ Kutnohorská, Kutnohorská 36, Praha 10, 109 00 
Školní rok: 2020/2021  
Přihláška:  

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

Bydliště: …………………………………………………….………………………………. Rodné číslo:……………………………………………. 

E-mail: .……………………………………………………….................................. Tel.:………………………………………………………… 

Číslo bank. účtu (pro konečné vyúčtování – přeplatky) ………………………………………………………………………………… 

Škola: ………………………………………………………………………………  Třída: ………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: ………………….……………………………………………………………………………. 
 
Strávníci, jejich rodiče a zákonní zástupci byli seznámeni s Vnitřním řádem školní jídelny, který je zveřejněn na 
webových stránkách ZŠ Kutnohorská www.kutnohorska.cz, dále je umístěn na nástěnce ve školní výdejně.  
Zákonný zástupce žáka souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů žáka, které poskytuje 

prostřednictvím této přihlášky ke stravování. Zákonný zástupce žáka bere na vědomí, že správcem osobních údajů žáka 

je ZŠ Kutnohorská, ve spolupráci s tvůrcem softwarového řešení a zpracovatelem osobních údajů, firmou Trisoft 

HK. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s právem Evropské unie, tedy s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen 

„GDPR“), jakož i v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních 

údajů. Pouze k účelu zajištění všech náležitostí a evidence strávníků v rámci provozu školního stravování na celý školní 

rok 2020/2021 od jejich zaslání.  

Potvrzuji svým podpisem správnost a úplnost výše uvedených údajů a prohlašuji, že jsem byl seznámen s Vnitřním 

řádem školní výdejny a s níže uvedenými informacemi týkajících se bankovního spojení, kontaktních údajů, způsobu 

odhlašování, přihlašování obědů a způsobu vyúčtování přeplatků. 

Podpis rodičů: ……………………………………………………………………… 
zde odstřihněte a uschovejte!  

 

ČÍSLO ÚČTU K ZASÍLÁNÍ PLATEB NA OBĚDY: 203 168 0028 / 6000  VARIABILNÍ SYMBOL: Rodné číslo  
Do poznámky napište: Jméno a příjmení žáka a třídy    CENA OBĚDA: 32,-Kč 
 
V případě, že nevyplníte správně celý variabilní symbol, který nebude shodný s rodným číslem na přihlášce, nebudou 
tyto platby akceptovány a správně přiřazeny!  
Odhlášení stravy je nutné provést přes elektronický systém https://jidelna.kutnohorska.cz:1443 
Email:  jidelna@kutnohorska.cz 
Vyúčtování finančních prostředků bude sděleno a provedeno individuálně na žádost a dle dohody s rodičem nebo 

zákonným zástupcem žáka, jinak budou veškeré přeplatky převedeny automaticky do následujícího školního roku 

2021/2022. Na konci školního roku 2020/2021 rodiče nebo zákonní zástupci žáků 5. ročníků obdrží přebývající peněžní 

prostředky zpět převodem/bezhotovostně na bankovní účty, které vyplnili na přihlášce ke stravování po odečtení 

veškerých poplatků spojených s převodem nebo jiným způsobem úhrady. Z důvodu řádného zpracování vyúčtování 

žádáme strávníky a rodiče, aby zrušili trvalé příkazy k úhradě stravování k datu 30. 5. 2021 a neposílali peníze na 

účet během července a srpna 2021. 

http://www.kutnohorska.cz/
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Školní výdejna – základní informace 2020/2021 
 

Vážení rodiče, 

 

Dodavatelem školních obědů  společnost SSPV s.r.o., Jana Masaryka 19, Praha 2 
 
Cena oběda: 32 Kč (polévka, hlavní jídlo, dezert, pitný režim). 

Elektronické objednávání oběda: https://jidelna.kutnohorska.cz:1443 (příst. údaje - osobní číslo, PIN). 

 

Novinky ve školním roce 2020/2021: 

- žáci přihlášení ke stravování mají automaticky objednán oběd číslo 1 (pouze si odhlašují, nebo volí oběd č. 2); 

- žáci mají díky přístavbě nově větší prostor ke stravování; 

- žáci mají možnost volby jídla přímo ve škole v terminálu; 

- výdejna je nově vymalovaná a zdobí ji díla žáků; 

- připravujeme nově salátový a ovocný bar. 

 

Aby se žák mohl v jídelně stravovat: 

- potřebuje odevzdat každý školní rok Přihlášku ke stravování; 

- na účtu je nutná dostatečná finanční částka – platby bezhotovostně – pokyny viz níže; 

- oběd je vydáván na základě karty strávníka. 

 

Pro odhlašování obědů platí postup: strávník obědy odhlašuje, mění na svém účtu nejpozději do 12:00 hodin předchozího 
pracovního dne. Pozdější odhlášky nejsou možné. Při náhlé nepřítomnosti strávníka je možný odběr oběda první den 
nepřítomnosti jeho zákonným zástupcem. 

 
PLATBA se provádí bezhotovostně, převodem na účet. Při první platbě doporučujeme zálohu 1000 Kč. Převod prostředků je možné 
uskutečnit kdykoliv podle potřeby žáka. Připsání peněz na účet strávníka může trvat až pět pracovních dnů. Posílejte proto peníze 
dříve, než dojde k úplnému vyčerpání prostředků na účtu.  

ČÍSLO ÚČTU: 203 168 0028 / 6000 

VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo žáka (do poznámky napište: jméno a příjmení žáka, třídu). 

Upozorňujeme, že v případě, že nevyplníte správně celý variabilní symbol, případně pokud se tento neshoduje se s rodným číslem 
na přihlášce, nemusí být  tyto platby akceptovány a správně přiřazeny. 

 
Přihlášení ke stravování je možno provést kdykoli i v průběhu školního roku. Pro každý školní rok je nutné vyplnit novou přihlášku 
s aktuálními osobními údaji. Žák, který neodevzdá přihlášku, nemá nárok na dotovaný oběd a musí hradit jeho plnou cenu. 

Přihlášku ke stravování lze  stáhnout a vytisknout z webových stránek školy nebo si ji žáci  mohou vyzvednout u vedoucího provozu 
ve školní jídelně. Na základě Přihlášky ke stravování bude novým strávníkům  vydán průkaz strávníka. 

Děkujeme. 

 


