
ZMĚNY V REŽIMU ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY V ZŠ – OD ZÁŘÍ 2022 

Vážení rodiče, 

od září 2022 dojde k výrazné změně v systému odhlašování stravy pro MŠ i ZŠ. 

K tomuto kroku přistupujeme na základě zjednodušení plateb a systému 

odhlašování obědů. 

Od září 2022 bude fungovat systém odhlašování obědů přes web strava.cz, kdy 

si sami budete obědy odhlašovat vždy do 19 hodin předchozího dne. Poté už 

nebude možné stravu na další den odhlásit. V případě náhlého onemocnění si 

zákonní zástupci dětí ze ZŠ můžou oběd v první den nemoci vyzvednout 

v kuchyni MŠ (po tel. domluvě s p. Nikodýmovou). Na další dny je nutné si už 

obědy odhlásit přes webové stránky strava.cz  

 Tento systém bude pro nás všechny nový, ale ulehčí vám dohled nad penězi, 

které za stravu platíte. V systému strava.cz sami uvidíte, kolik obědů vaše dítě 

odebralo, jakou finanční částku je potřeba uhradit popř., kolik máte předplaceno, 

nebo kolik dlužíte. Stejně tak si sami budete hlídat odhlašování stravy, bez 

nutnosti kontaktovat p. Nikodýmovou. 

V době prázdnin a ředitelského volna budou obědy odhlášeny automaticky. 

Na začátku měsíce vám vždy p. Nikodýmová automaticky přihlásí obědy pro 

vaše děti na celý měsíc, zároveň v programu uvidíte aktuální jídelníček. A sami 

si budete ovládat odhlašování obědů, a také budete aktuálně vědět, kolik za 

stravu dlužíte. Už se nebudou vytvářet seznamy pro platby, každý rodič si sám 

najde v aplikaci, kolik za stavu dluží. 

PENÍZE ZA OBĚDY PROSÍM POSÍLEJTE NA ÚČET:  

19-524816369/0800 

Název účtu: Mateřská škola Nová Ves pod Pleší 

Měna účtu: CZK 

(IBAN) účtu: CZ63 0800 0000 1905 2481 6369 

Kód banky (BIC): GIBACZPX 

První platby prosím proveďte, až se přihlásíte do aplikace a uvidíte částku 

k platbě (dlužnou částku), nejlépe vždy do 10. dne v daném měsíci, nejpozději 

do 15.dne v daném měsíci. 



 Pro přihlášení na STRAVA.CZ 

Zadejte číslo jídelny: 2256 

Přihlašovací jméno: je celé příjmení vašeho dítěte a první písmeno z křestního 

jména vašeho dítěte, bez diakritiky, dohromady a jen malá písmena. 

Heslo: je pro první přihlášení stejné jako přihlašovací jméno. 

Pro správné spárování programu s vaší platbou je nezbytné při platbě uvádět 

správný VARIABILNÍ SYMBOL, který je ale jiný, než byl minulý rok!!!A na 

novou přihlášku ke stravování vyplnit vaše číslo účtu, z kterého budou platby 

zasílány a emailovou adresu pro zaslání nového hesla. 

 Řádně vyplněné přihlášky ke stravování odevzdejte v ZŠ co nejdříve.  

Děkujeme za spolupráci, věřím, že se v systému rychle zorientujete a bude pro 

vás přehlednější. 

V případě dotazů se prosím obraťte na vedoucí školní kuchyně Hanu 

Nikodýmovou, tel. 702 041 088 

 


