
 

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,  

příspěvková organizace 

IČO: 71295003, Datová schránka: 47wb4xs 

Adresa: Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram VII 

Tel.: 318 623 506, E-mail: zsbc@zsbcpb.cz, www.pbzsbc.cz 

 

 
 

Stravování ve školní jídelně 

 1) V jídelně se vaří jedno hlavní jídlo.  

 2) Způsob platby stravného: 

a) inkasem peněz z běžného účtu v kterékoliv bance - nutný souhlas s inkasem v bance 

pro číslo účtu jídelny 917060267/0100, termín stržení stravného je 22. - 25. den 

měsíce předcházejícího na měsíc příští 

b) platba v hotovosti v kanceláři ŠJ vždy mezi 20. - 30. dnem v měsíci na měsíc příští. 

Tato platba je možná pouze výjimečně, v případě že strávník nemá účet v bance.  

JE NUTNÉ ZAPLATIT VŽDY ČÁSTKU NA CELÝ MĚSÍC (NELZE TEDY PLATIT OBĚDY PO 

JEDNOM NEBO PO TÝDNECH) A TO MINIMÁLNĚ DEN DOPŘEDU, NEŽ SE CHCE STRÁVNÍK 

STRAVOVAT. 

3) Výdej obědů probíhá na čipy. Každý strávník si musí zakoupit čip z tvrzeného plastu (platí 

po celou dobu školní docházky) za 121 Kč. 

V PŘÍPADĚ ZTRÁTY JE NUTNO ZAKOUPIT ČIP  NOVÝ, BEZ ČIPU NELZE OBĚD VYDAT.  Čip je 

majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí. 

DŮLEŽITÉ!!!:  V případě nepřítomnosti strávníka ve škole je nutné oběd odhlásit den předem 

do 14 hodin osobně, telefonicky, e-mailem nebo přes aplikaci Strava.cz. Obědy nelze vydávat 

do přinesených nádob a odnášet je domů (výjimku tvoří první den nemoci dítěte, kdy nemohl 

být oběd včas odhlášen). 

Obědy je také možné odhlašovat a přihlašovat přes webové stránky www.strava.cz , kde zadáte číslo 

jídelny, tj. 0440. Je zde možné sledovat i stav konta a vyzvednuté nebo nevyzvednuté obědy. 

Přihlašovat jde samozřejmě pouze jen předem zaplacené obědy.  

Pro používání této aplikace je nutné u vedoucí jídelny v evidenci strávníka vyplnit uživatelské jméno 

a heslo. Pro zasílání informací z jídelny o odebrané stravě a výše konta je nutné vyplnit také 

emailovou adresu. 

Platná cena za oběd:   

7 – 10 let: 28 Kč 11 – 14 let: 30 Kč 15 a více: 32 Kč 

   

(o ceně obědu rozhoduje věk dovršený v daném školním roce, tj. září - srpen) 

Veškeré dotazy a připomínky Vám rádi zodpovíme v kanceláři ŠJ na ZŠ Bratří Čapků. 

Kontakt na vedoucí stravování: telefon:  773 694 674, e-mail : mestkovav@zsbcpb.cz 

Věra Městková (vedoucí ŠJ)         



                                                        

Přihláška ke stravování 

Jméno a příjmení strávníka…………………………………………………………………………………………… 

třída…………………….…… …….. školní rok………………………………………………………………………. 

adresa………………………………………………………………………………………………………………………. 

datum narození …………..…………………………………………………………………………………………… 

telefon na zákonného zástupce……………………………………………………………………………………….. 

a) inkaso z účtu: č. účtu jídelny – 917 060 267/0100 

č. účtu strávníka / kód banky……………………………………………………………………………………… 

b) platba v hotovosti v kanceláři ŠJ   

Sledování stravování přes internet     ANO      NE 

Přihlašovací údaje pro první přihlášení – sdělí vedoucí ŠJ 

uživatelské jméno………………………………………………………………………………………………………… 

heslo…………………………………………………………………………………………………………………………. 

      Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 - GDPR                

                                                                      podpis rodičů………………………………………………… 

 


