
Školní jídelna při Mateřské škole ve Velkém Ořechově 

 

Informace ke stravování pro žáky ZŠ. 

 

Objednávka oběda se provádí prostřednictvím internetu a to na www.strava.cz s 

číslem jídelny 7371 a přihlášení jménem a heslem, které obdržíte u vedoucí školní 

jídelny, poté si heslo upravíte podle sebe, skládá se z písmen a číslic. Zde lze 

objednávat i odhlašovat oběd, sledovat kredit, nastavit si zasílání oznámení atd. Pro 

odběr stravy je nutné zakoupit čip, tento čip lze dobít v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo 

inkasem z účtu na účet jídelny 288982938/0300, případně příkazem k úhradě na 

tentýž účet, vše s přiděleným variabilním symbolem strávníka, které obdržíte při 

zakoupení čipu. Stávající čipy a přihlašovací údaje žáků ZŠ zůstávají v platnosti. 

 

 

 

Přihlášky je možno učinit s předstihem na cca týden, případně do 7, 00 hodin v daný 

den. Podle vyhlášky č. 107/2005Sb. má žák nárok na dotovanou stravu pouze v době 

přítomnosti ve škole. 

První den nemoci / neplánovaná nepřítomnost/ je možnost si oběd vyzvednout  

do přinesených čistých nádob. Zákon ukládá škole zamezit neoprávněnému odběru 

obědů, proto po prvním dnu nepřítomnosti žáka ve škole MUSÍ ze stravování na další 

dny odhlásit žáka zákonný zástupce nebo žák sám sebe. 

V závažných případech lze provést odhlášku i telefonicky nejpozději do 7,00 hodin 

na telefonu 733 470 578. Neodebraný a neodhlášený oběd bude strávníkovi odečten  

z kreditu. Pokud se zákonní zástupci rozhodnou odebírat oběd i v době nemoci, musí 

na tuto skutečnost upozornit vedoucí ŠJ a cena tohoto oběda činí 81,- Kč. 

Objednávka oběda není automatická, ale je nutno ji udělat prostřednictvím výše 

uvedené internetové stránky / počítač či telefon/. 

Zároveň prosíme o vrácení formuláře přihlášky ke stravování, pokud jste tak dosud 

neučinili.  Formuláře jsou k vyzvednutí i v kanceláři ŠJ nebo prostřednictvím třídní 

učitelky. 

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme v kanceláři ŠJ, která je nyní provizorně 

umístěna v nadstavbě školky v malé zasedačce. Protože po dobu rekonstrukce ŠJ 

bude jídlo dováženo z Gymnázia JÁK v Uherském Brodě, musely být ceny potravin 

stanoveny na základě cen této školní jídelny. Žákům ZŠ Velký Ořechov budou po 

dobu rekonstrukce školní jídelny vydávány obědy v tělocvičně ZŠ. 

žáci   7 -  10 let      27,- Kč 

žáci 11  - 14 let      29,- Kč 

žáci    od 15 let      34,- Kč 

Čipy pro nové  žáky budou vydávány za zálohu 150,- Kč v kanceláři ŠJ  

v přípravném týdnu po telefonické domluvě 733 470 578 a v úterý 1. září 

od 7 hodin. 

 

                                                                     Lada Čagánková, vedoucí ŠJ při MŠ 
                                                         

http://www.strava.cz/

