
Vážení strávníci, zákonní zástupci strávníků, zasílám vám informace k novému systému stravování v nové školní 

jídelně, která bude pro vás připravovat stravu.   

 

Pro strávníky v MŠ se systém stravování téměř nemění. Jsou přihlášeni k celodennímu odběru stravy na pozici 1 

jídelníčku. 

Úhrada stravy se provádí na účet školní jídelny:    279937967/0300. Variabilní symbol pro platbu Vám bude 

zaslán e-mailovou poštou v průběhu měsíce srpna. Záloha na stravu se platí do 25. dne měsíce na celý následující 

měsíc dopředu (např. na září zaplatíte již v srpnu). 

Norma na potraviny a měsíční platba: 

věk  přesnídávka  oběd svačinka pitný režim měsíční platba 

3 – 6 let          8,-  18,-      8,-        2,-        720,-   

6 – 7 let          8,-  22,-      8,-        2,-        800,-  

 

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí prostřednictvím aplikace strava.cz na internetu: www.strava.cz  

Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli.  Přihlášení probíhá pod 

uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu 

vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Přihlašovací jméno a heslo 

obdržíte e-mailem po zaevidování přihlášky. 

 
Pokud strávník není nemocen a z nějakého důvodu není přítomen v MŠ a stravu neodebere, zaplatí za stravu cenu ve 

výši finančního normativu dle vyhlášky 107/2005. 

V případě nemoci se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb.  Strávník má nárok na školní 

stravování pouze ve dnech, kdy je přítomen v MŠ, popřípadě v první den neplánované nepřítomnosti (nemoci). Proto 

je nutné na dobu nepřítomnosti dítěte ve školce stravu odhlásit prostřednictvím aplikace strava.cz  do 14. hodiny 

předcházejícího dne a to i o víkendu.  První den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosičů domů. Pouze ve 

výjimečných případech (náhlé onemocnění přes noc, dřívější uzdravení) je možné od 6.00-7.30 hodin zavolat na 

telefon školní jídelny a stravu na tento den odhlásit či přihlásit. 

Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí, bude za takto uvařené jídlo požadovaná plná cena 

oběda včetně režijních nákladů, tj. v doplňkové činnosti školy.  

 

7417 

http://www.strava.cz/


Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na 

Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz 

 

V aplikaci Strava.cz na internetu naleznete informace pro strávníky: Přehled o platbách, váš osobní Spotřební koš a 

informace o alergenech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím, abyste se podrobně seznámili s prostředím aplikace Strava.cz. Věřím, že obsluha nebude zas tak složitá a 

náročná. A přispěje k vzájemné informovanosti. Kontakt na školní jídelnu tel. 734836814 nebo 

sj.doudleby@seznam.cz 

Sledujte aktuality na stránkách školy, kde získáte další pokyny a informace. 

 

UPOZORNĚNÍ: Po dobu nepřítomnosti strávníka v MŠ je odhlašování stravy pouze na vás prostřednictvím 

www.strava.cz. Ředitelka MŠ ani personál stravu neodhlašují. Výjimkou jsou prázdniny a ředitelská volna, kde 

strávníky odhlašujeme hromadně. 

 

Informace k úhradě školného 

Úhrada školného za příslušný měsíc je splatná do 25. dne stávajícího měsíce (to je například: na měsíc září do 25. 

září).  

Forma úhrady pouze bezhotovostním převodem na účet školy: 180937369/0300, částka 300,- Kč,  

variabilní symbol (VS): 333X – za X doplňte číslo stejné jako variabilní symbol do školní jídelny (například VS do 

jídelny máte 745 – VS na školné je 333745). 

 

 

V Doudlebách nad Orlicí dne 20. 6. 2019 

 

František Klapal, ředitel školy 

 

http://www.strava.cz/

