
INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ ŠJ NA KORÁBĚ 2. 
 

 

Přihláška níže nebo ke stažení na www.zs-bhrabala.cz 

 

Vyplněnou zaslat obratem na jidelnak@zs-bhrabala.cz  

 

Po obdržení informace k platbě stravného a 
přihlašování na www.strava zadejte povolení k inkasu 

pro č.ú. ŠJ nebo pravidelnou úhradu od srpna 
2022./obědy se platí vždy předem, info na stránkách ZŠ 
B.Hrabala Praha 8/. 

 

Číslo účtu ŠJ:   223578686/0300 

Var.s.    /bude zaslán s informacemi/ 

 

Při prvním přihlášení na www.strava je heslem var.s. 

který obdržite. Poté proveďte změnu hesla. 
 

Tel.č. ŠJ  283842799. 
 

Před začátkem stravování je nutné zakoupit čip v ceně 
120,- Kč. 
 

Přihlášení a zakoupení čipu doporučujeme vyřídit ve 
druhé polovině června. 
 

 

http://www.zs-bhrabala.cz/
http://www.jidelnak@zs-bhrabala.cz
http://www.strava/
http://www.strava/


 
  Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 

Zenklova 52 / 26, Praha 8 – Libeň, 180 00, tel./fax: 266 310 472 
Na Korábě 2/350, Praha 8 – Libeň, 180 00, tel./fax: 283 840 435 

E-mail: red@zs-bhrabala.cz 
http://www.zs-bhrabala.cz 

 
 
 
 
 
 
 
                                         Přihláška ke školnímu stravování 
 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………Třída: …… 

Datum narození:…………………………. 
 

Přihlašuji své dítě ke školnímu stravování a potvrzuji, že souhlasím s řádem školní jídelny. 
Volba úhrady stravného: 

a) Souhlas s inkasem (sporožiro) – číslo účtu: …………………………………………. 
b) Trvalým příkazem – číslo účtu: ……………………………………………………… 

c) Převodem z účtu  - číslo účtu: ……………………………………………………….. 
 

Jako zákonný zástupce beru na vědomí, že Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52, jakožto správce údajů, 
zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pro účely základního školního vzdělávání včetně stravování. 

Osobní údaje zpracovává škola v souladu s požadavky s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES v rozsahu nezbytném pro plnění našich zákonných povinností. Osobní údaje zpracovává škola po 

dobu odpovídající stanoveným účelům zpracování. 

Bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech lze nalézt Zásadách zpracování osobních údajů dostupných 
na www.zs-bhrabala.cz (O škole – GDPR).  

 

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

--- 

datum podpis zákonných zástupců 

 

http://www.zs-bhrabala.cz/

