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Základní škola a mateřská škola Bohdalov 

Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov 
 
 

 

Informace pro strávníky na školní rok 2022/2023 
 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
 

1. stávající strávníci  
- přihlášky ke stravování mají platnost po celou dobu trvání školní docházky  
- jakékoliv změny v údajích přihlášky nebo v platbě za stravování nahlásí rodiče v kanceláři vedoucí 

školní jídelny 
- před začátkem školního roku je třeba překontrolovat výši nastavení limitu inkasa (viz. Informace 

o platbách) 
2. noví strávníci (zahájení stravování) 
- podání přihlášky ke stravování do 31. 8. 2022 (přihláška platí po celou dobu školní docházky) 
- formulář přihlášky ke stažení na webových stránkách školy (sekce jídelna) 
- strávník odevzdá přihlášku ke stravování současně s potvrzením povolení inkasa (viz. Informace 

o platbách) 
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 
 
Školní jídelna má zavedenou elektronickou správu obědů. Jedná se o pohodlnější způsob odhlašování 
a přihlašování obědů včetně přehledu o stravování dítěte a stavu konta. 
Strávníci mají automaticky na celý měsíc přihlášený oběd. 
 
Odhlášení stravy: 
Pokud žák nebo dítě onemocní, je nutné stravu odhlásit.  Za žákovskou cenu si lze oběd odebrat do jídlonosiče 
pouze první den nemoci. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu. 
Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 6:15 hod. daného dne: 

a) elektronicky (Strava.cz) 
b) ústně v kanceláři školní jídelny 
c) telefonicky (nejpozději do 6:15 hod. daného dne) 

Preferujeme elektronické odhlašování a přihlašování stravy. 
 
Přihlašovací údaje do služby strava.cz: 

− číslo jídelny: 5827 
− uživatel: prijmeni.jmeno (bez háčků a čárek) např. novak.jiri 
− heslo: pro první použití je shodné s uživatelem tedy opět prijmeni.jmeno (heslo doporučujeme po 

prvním přihlášení změnit) 
nové heslo: min. 4 znaky, musí obsahovat alespoň jedno písmeno a alespoň jednu číslici) 

− po přihlášení se vám zobrazí několik záložek: 
a) objednávky: zde odhlašujete stravu (případně objednáváte obědy), v horním rohu se 

zobrazuje stav konta 
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b) platby: přehled měsíčních záloh 
c) zprávy: může obsahovat aktuální sdělení pro strávníky 
d) nastavení: zde si nastavte nové heslo (NUTNÉ), zadejte svůj email (DŮLEŽITÉ: v případě 

zapomenutého hesla vám na tento email přijde zpráva k nastavení nového hesla) 

Do modulu Strava.cz lze zadat i více uživatelů (strávníků). 
 
Podrobnější informace ovládání služby Strava.cz naleznete na webových stránkách školy (sekce jídelna) nebo 
na stránkách www.strava.cz (do mobilních telefonů lze stáhnout i příslušnou aplikaci Strava.cz z Google Play 
pro Android nebo z App Store pro iOS). 
 
INFORMACE O PLATBÁCH 
 
Úhrada stravného probíhá formou INKASA (souhlas s inkasem je nedílnou součástí přihlášky). Stravné se 
hradí dle skutečně přihlášených dnů a sazby stravného za uplynulý měsíc, je tvořeno cenou potravin.  
Inkasní platba je splatná k 5. dni měsíce, ve kterém je poskytována (tzn. např. k 5. září je nutné uhradit 
stravné na měsíc září). 
 
K bezhotovostní platbě stravování je třeba zřídit pro školu u příslušného peněžního ústavu (banky) povolení 
k úhradě stravného formou inkasa na účet školy č. 1622323319/0800 nejpozději do 31. 8. 2022. 
 
Souhlas s inkasem potvrdíte na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách školy (sekce jídelna). 
 
Banka bude požadovat stanovení limitu inkasa.  
Doporučený limit na žáka ZŠ je 750,- Kč, na dítě MŠ je  1 200,- Kč. Limit stanovíte v závislosti na počtu 
stravovaných dětí. 
Příklad: 2 děti v MŠ = limit 2 400,- Kč; 2 děti v MŠ + 1 dítě ZŠ = limit 3 150,- Kč; 1 dítě v MŠ + 2 děti v ZŠ 
= limit 2 700,- Kč, 1 dítě v MŠ + 1 dítě v ZŠ = limit 1 950,- Kč, 2 děti ZŠ = limit 1 500,- Kč. 
 
První inkaso na stravné bude provedeno z příslušného účtu v měsíci září zálohou v závislosti na počtu 
stravovacích dnů a sazby stravného. Následující měsíce bude inkaso zahrnovat vyúčtování skutečně 
odehraných obědů za měsíc uplynulý a zálohu na nový měsíc. 
 
Pokud není k 5. dni v měsíci na účtu strávníka dostatek prostředků, platba neproběhne a strávník musí dlužnou 
částku bezodkladně uhradit jiným způsobem, a to buď jednorázovým příkazem na účet školy (číslo účtu 
uvedeno výše) nebo hotově u vedoucí školní jídelny. 
 
U rodiny s více dětmi je možnost sloučit platby za jednotlivé děti do jedné částky. Sloučení plateb vyznačte  
na souhlasu s inkasem. 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE NA VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: 
Pavla Ondráčková 
tel.: 566 677 118, 731 269 715 
e-mail: jidelnabohdalov@seznam.cz 
 
 
V Bohdalově 14. 6. 2022                                                    Mgr. Jitka Fejtová 
                ředitelka školy 
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Základní škola a mateřská škola Bohdalov 

Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov 
 
 

 
 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ od školního roku 2022/2023 
 

Školní jídelna: vedoucí Ondráčková Pavla 
tel.: 566 677 118, 731 269 715 
e-mail: jidelnabohdalov@seznam.cz 
 
 
Strávník 
Jméno a příjmení   

Bydliště   

Datum narození  Třída: 

Otec  Tel.: 

Matka  Tel.: 

Číslo účtu k inkasu:  

 

 
 
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se k včasné úhradě stravného. 
 

 
 
 
 
 
 
V ………………………………dne …………………………….  
 
 
Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………….                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnuté údaje budou zpracovávány podle nařízení EU ke GDPR. 
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Základní škola a mateřská škola Bohdalov 

Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov 
 
 
 
 

SOUHLAS S INKASEM 
 
 
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………............ 
 
Sloučení plateb požaduji:            ANO   /   NE     
 
Sloučit s …….…….....…………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Úhrady stravného budu provádět vždy k 5. dni v měsíci z mého účtu: 
 
Peněžní ústav (banka):…………………………………………………………………………………… 
 

Číslo účtu:………………………………………………………………………………………………… 
 

Jméno a příjmení majitele účtu: …………………………………………………………………………... 
 

Úplná adresa majitele účtu: ……………………………………………………………...............................  
 
svolením k inkasu ve prospěch účtu Základní školy a mateřské školy Bohdalov číslo 1622323319/0800 
vedeného u České spořitelny a.s., pobočka Žďár nad Sázavou s účinností od 1. 9. 2022.  
 

 
 
V ………………………………dne …………………………….  
 
 
Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………….                                                     
 
 
 
Razítko banky: ……………………………………………………. 
(v případě internetového bankovnictví stačí podpis majitele účtu) 
 
 
 
 
Poskytnuté údaje budou zpracovávány podle nařízení EU ke GDPR. 
 


