
Přihláška na objednávání internetem – pro strávníka  /rodič si nechá u sebe/ 

Internetová adresa : WWW.STRAVA.CZ 

Číslo jídelny : 3158 

Uživatelské jméno: 

 ( příjmení+jméno, malými písmeny bez háčků a čárek např. novakjiri ) 

Heslo (lze zadat čísla a malá písmena bez háčků a čárek ) : 

Odhlašování a přihlašování obědů je vždy do 13:00 hod na následující den. 

Výjimkou je pondělí to se můžete odhlašovat do 7:00 hod. ráno.Tuto možnost prosím využívejte v naléhavých 

případech, víte-li, že dítě je nemocné už v neděli prosím odhlaste ho z obědu hned nečekejte na pondělí ráno děkuji. 

Informace  ke svolení k inkasu 

Typ platby: /svolení k inkasu pro/č. účtu ZŠ 221017084/0300 
Limit: nejlépe uvést 1000,-Kč pro jednoho strávníka 
Potvrzení ke svolení k inkasu je nutné založit a odevzdat v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději do 20. 06. /týká 
se budoucích prvňáčků a nově nastupujících strávníků včetně MŠ/. 
Rodič vyřídí ve svém peněžním ústavu.  
Má-li elektronické bankovnictví, vytiskne si a zadá sám, poté odešle emailem na adresu: 
jidelna.bela@seznam.cz  nebo doručí osobně vedoucí ŠJ.   
První srážka /záloha jistinou/ proběhne od 20. 08. – 25.08 nejpozději 
MŠ částka 1000,- Kč, ZŠ 1000,-Kč 
Vyúčtování je vždy k poslednímu dni v měsíci.  
Během školního roku bude inkaso staženo první pracovní týden v měsíci.  
Nutno zakoupit čip pro výdej stravy v hodnotě 120Kč. Jen pro děti v ZŠ. 
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