
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRACHOVICE – školní jídelna                                                
 

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim, Chrudimská 57, 538 04 Prachovice 

Přijímáme přihlášky ke stravování ve školním roce 2022/2023 (od 22. 8. 2022) u hlavních dveří do 

školy jsou k dispozici přihlášky. Vyplněnou přihlášku prosím vhoďte do připravené krabice.  

Platnost přihlášky je 1 školní rok, na každý školní rok se podává přihláška nová. 

 

Telefonní číslo:  Kuchyň    469 663 839  7:00 – 13:00 

Kancelář školní jídelny  777 350 407   8:00 – 15:00 

Email:   kancelar@skolaprachovice.cz 

 

Bankovní účet pro platby stravného: 1145326399/0800 (při platbě vždy uvádějte variabilní symbol 

= číslo, které dostanete). 

 

Ve školní jídelně se vaří od 2. 9. 2022. Obědy se vydávají v době od 11:25 hodin do 12:45 hodin. 

Ve školním roce se obědy přihlašují a odhlašují nejpozději den předem do 13 hodin prostřednictvím 

aplikace www.strava.cz nebo telefonicky – kuchyň 469 663 839, kancelář 777 350 407. Ve 

výjimečných případech (např. náhlé onemocnění) ráno v kuchyni v době od 7:00 do 7:45 hodin.  

 

FINANČNÍ NORMA NA NÁKUP POTRAVIN (vyhláška č. 107/2008 Sb.): 

Strávníci 7 – 10 let  27 Kč 

Strávníci 11 – 14 let  29 Kč 

Strávníci 15 a více let  30 Kč 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku. 

 

Více informací najdete na stránkách školy: https://www.skolaprachovice.cz/jidelna/ 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
Základní škola, Prachovice, okres Chrudim, Chrudimská 57, 538 04 Prachovice 

 

Příjmení a jméno žáka/žákyně  

Datum narození žáka/žákyně  

Adresa bydliště  

Třída  

Příjmení a jméno zákonného zástupce  

Telefon zákonného zástupce   

E-mail zákonného zástupce   

 
Způsob úhrady (prosím zakroužkujte vybranou možnost): 

 

1. Bankovní převod – úhrada bankovním převodem dle informace každý měsíc. 

2. Trvalý příkaz – zadání bankovního trvalého převodu na celý školní rok. 

3. Hotovost – úhrada v pokladně – kanceláři ŠJ. 

 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas odevzdávat příspěvky. 

 

V Prachovicích dne _________________ Podpis zákonného zástupce: ______________________ 
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