
Informace o objednávání jídel MŠ od 4.1. 2021 

Od 4.1. 2021 dochází k zásadním změnám ve fungování školní jídelny. Školní 
jídelna bude nově pro evidenci strávníků a výdeje jídla využívat aplikaci 
strava,cz . Tuto aplikaci je možné si stáhnout i do mobilního telefonu a 
objednávání jídel (přihlášení, odhlášení) řešit přes ni. 

Děti z MŠ mají pouze oběd č.1, čipy nebudou používat. 

Postup přihlášení do aplikace je na přiloženém letáku. 

Na internetových stránkách www.strava.cz je potřeba vyplnit pole „jídelna“ a 
zadat tam číslo 6757. Dále je potřeba zadat uživatelské jméno a heslo. Pro 
první přihlášení je to den a měsíc narození. Následně po přihlášení do 
systému, si heslo změňte. Heslo z důvodu zneužití nikomu neprozrazujte. 
V momentě prvního přihlášení má dítě automaticky přihlášené obědy. 

Odhlašování stravy je možné do 7.00 hod. aktuálního dne. 
 

Objednání stravy je možné do 14.00 hod. předchozí pracovní den. 
Příklad č. 1 
Dítě onemocní – odhlásím mu obědy na předběžně 8 následujících pracovních dnů (od 
pondělí do příští středy). Po týdnu (další pondělí) je dítě zcela zdravé a může do MŠ. 
Jelikož má ale odhlášené obědy (do středy), je potřeba je znovu objednat (od úterý) – a to 
nejpozději v pondělí do 14:00 hod. Pokud tak neučiním, dítě nemá v úterý stravu. 
Příklad č.2 
Odhlásím dítěti stravu na týden (pondělí – pátek) např. z důvodu rodinné rekreace. Na 
rekreaci ale neodjedeme. Potřebuji, aby dítě chodilo do školky. Pro nástup do školky od 
pondělí je potřeba objednat stravu nejpozději v pátek do 14:00 hod. Pokud tak neučiním, 
v pondělí je dítě bohužel bez stravy.   
 
Odhlašování odpoledních svačin zůstává beze změn, do sešitu v MŠ. 

Důležité !!! 

Na portálu strava.cz  provádíte odhlašování a přihlašování stravy dítěte. 

V nastavení uživatele je potřeba vyplnit hlavně vaši e-mailovou adresu. Pak teprve dojde 
k propojení vašich požadavků s aplikací strava.cz. 

Do MŠ voláte pouze nepřítomnost dítěte, hlavně u dětí s povinnou předškolní docházkou. 
Omlouvat děti ze stravy v MŠ (nemoc, lékař, zaspání atd.) už nebude možné. 

V případě nejasností nás kontaktujte. 

                                                                                            Švertnerová Stanislava 

                                                                                              vedoucí školní jídelny 


