
              Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, 
okres Kladno 

             
   

Tyršova 77, 273 43 Buštěhrad 
Tel.: 312 250 530 

E-mail: info@zsbustehrad.cz 
Web: www.zsbustehrad.cz 

IČ: 618 94 273, č. účtu: 0388173329/0800 

Informace pro strávníky školní jídelny 
Obědy se platí bezhotovostně – inkasem nebo hotově u VŠJ. 

Plátce si ve své bance zařídí souhlas s inkasem ve prospěch školního bankovního účtu - 

000019 – 0388173329 / 0800 
Inkaso probíhá mezi 10. – 15. dnem následující měsíc. (tj. za září se platí v říjnu). 

Platba hotově musí být zaplacena u VŠJ vždy měsíc předem (na září nejpozději do 25. srpna). 

Každý nový strávník si zakoupí stravovací čip u vedoucí školní jídelny, která čip zaregistruje 

a předá vstupní hesla na stránky www.strava.cz, na kterých mají žáci možnost si vybrat ze 

dvou jídel z nabídky jídelníčku. Pokud má strávník zaplacené obědy inkasem, je mu 

automaticky objednaná varianta oběda č. 1, pokud platí hotově, tak si musí objednávat sám. V 

případě, že si zapomene objednat, tak nedostane oběd žádný. 

 

Pokud obědy nebudou zaplaceny včas, tak vaše dítě nedostane oběd.  

V případě onemocnění dítěte, musíte oběd odhlásit na www.strava.cz 

 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni odhlásit žákovi oběd v případě, že není přítomný ve 

škole. Jedná se o důvod nemoci, rodinných důvodů, dovolené. Rodič má možnost si 

vyzvednout - odnést v jídlonosičích, dotovaný oběd v první den nepřítomnosti žáka v době od 

11.00 do 11.30. Další dny již žák nemá na dotovaný oběd nárok. Pokud nedojde na další dny 

k odhlášení, škola je povinna žákovi účtovat plnou cenu obědu, tedy cenu potravin dle 

věku žáka + režii na provoz). 
 

Tel.: 735 757 387 

E-mail: jidelna@zsbustehrad.cz  

Web:www.zsbustehrad.cz/jidena/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁSKA KE STRAVOVÁNÍ 

 

INKASO - č. účtu – 19- 0388173329/ 0800, variabilní symbol – u VŠJ 

 

Jméno a příjmení žáka…….…………………… datum narození……………..……………...………… 

 

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

. 

Kontakt na zákonného zástupce (e-mail, mobil)………….…………………………………..………… 

 

Banka a číslo vašeho účtu……………………………../ kód banky………………….………….……... 

 

Pokud se změní vaše číslo účtu, je potřeba tuto změnu nahlásit . 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5, odst. 2 zákona č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). 

 
V Buštěhradě dne………….    …………………………………….. 

        Podpis zákonného zástupce 


