
Smlouva pro cizí strávníky 

 

 
Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 

Základní škola Valašské Klobouky 

Školní 856 

766 01  Valašské Klobouky 
IČO: 70873186 

(dále jen dodavatel) 

 

a 

 

Jméno…………………………………………………………. 

 

Adresa…………………………………………………………. 

 

Telefon, email……………………………………………......... 

 

 (dále jen odběratel) 

 

I. 

 

Dodavatel se smlouvou zavazuje poskytnout výše uvedenému odběrateli stravování 

formou podávání obědů ve své školní jídelně. Cena podávaného oběda se řídí aktuálním 

ceníkem zveřejňovaným vedením školní jídelny ve školní jídelně na nástěnce a na webových 

stránkách školní jídelny.  

 

 

                                                                          II. 

S účinností od  1. 1. 2022  hradí odběratel  za  stravenku  75,- Kč 

 

 

III. 

Odběratel je povinen složit předem finanční hotovost na další měsíc inkasem nebo převodem 

na stravovací účet školy 107 - 404 325 0227 / 0100 nejpozději dva dny před koncem měsíce. 

Odhlásit oběd je možno nejpozději do 6.00 hodin příslušného dne, v případě nemoci do 8.00 

hodin příslušného dne. 

 

IV. 

Obědy budou vydávány v pracovní dny, kdy bude školní jídelna v provozu, a to 

od 12.00 hod. do 12.30 hodin v době výdeje  pro žáky. Je nutno dodržovat stanovenou dobu 

k vydávání obědů. Pokrmy uvařené ve školní jídelně jsou určeny k okamžité konzumaci a 

budou vydávány pouze do čistých jídlonosičů. Jídelna zodpovídá za kvalitu jídla pouze do 

doby převzetí, potom zodpovídá strávník. 

 

 

 

V. 

      V zařízení školního stravování se jídla připravují podle norem a receptur pro školní 

stravování a nelze žádat výjimky na zvláštní přípravu jídel. 



 

VI. 

      Případné připomínky ke stravování budou předány vedoucí školní jídelny nebo 

řediteli ZŠ. 

 

VII. 

      Změnu ceny stravného vyvolanou zvýšením cen potravin a ostatních nákladů je 

možné sjednat pouze písemným dodatkem k této smlouvě, který musí odsouhlasit 

obě smluvní strany. 

 

VIII. 

      V případě přerušení vyvařování z provozních důvodů nebo jiných důvodů se náhradní  

stravování nezajišťuje. Vypovědět tuto smlouvu může kterákoliv ze stran a to ve 

lhůtě nejméně l měsíc předem.  

 

IX. 

      Dohoda je vyhotovena 2x, každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. 

 

      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. Osobní údaje jsou zpracovány v     

      souladu s článkem 6 odst. 1 a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze    

      dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a    

      volném pohybu těchto údajů, které nabylo platnosti 25. 5. 2018. 

 

 

 

      Tato smlouva nabývá účinnosti:  1. 1. 2022 

 

 

Ve Valašských Kloboukách dne   1. 1.  2022 

 

 

                                                                                                    

       ………………………………. 

              Kateřina Slabíková 

          vedoucí školní kuchyně                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

………………………………                                             ………………………………...       

                   Odběratel                                                                       RNDr. Ivana    Sedláková                           

                                                                                                   statutární zástupce ředitele 

 

 

    


