
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘEDOKLUKY, p.o. 
Školská 82, 252 68 Středokluky 

  E-mail: skola@zsstredokluky.cz Tel: 233 900 786, 736 472 818 IČ: 69983658 

Informace pro rodiče ke stravování žáků ve školní jídelně 
 

Vážení rodiče, 
věnujte prosím pozornost následujícím informacím ke stravování ve školní jídelně. 
 
Nově příchozí žáci si musí zakoupit čip u vedoucí školní jídelny, kde rovněž obdrží přihlašovací údaje 
do elektrického systému pro objednávání obědů. Cena čipu je 150,- a jedná se o vratnou zálohu. 
 
Objednávka jídel probíhá POUZE V ELEKTRONICKÉM SYSTÉMU nebo manuálně na TERMINÁLU VE ŠJ. 
 
Objednávat a odhlašovat obědy bude možné vždy nejpozději den předem do 14:00 na terminálu ve ŠJ 
nebo na webových stránkách: 
 
https://strav.nasejidelna.cz/0258/login 
 
případně přes odkaz na školní jídelnu na webových stránkách školy www.zsstredokluky.cz. 
 
Po přihlášení do systému naleznete v možnostech nastavení systému (vpravo nahoře ozubené kolečko) 
variabilní symbol vašeho dítěte pro provedení platby. 
Po odeslání peněz na účet a jejich připsání – NE DŘÍVE, se dítěti objeví možnost objednat si oběd. Na 
výběr bude mít ze dvou možných variant. Objednávání i odhlašování obědů je nutné provádět nejpozději 
den předem do 14:00 buď přes webové stránky nebo přes terminál ve ŠJ.  
Pokud dítě nebude mít na účtu peníze, nebude si moci obědy od 5.9.2022 objednat. Obědy lze dopředu 
objednat vždy pouze do výše vložených peněz na účtu. Obědy je nutné objednávat AKTIVNĚ, tedy i 
když dítě na účtu peníze má. Paní hospodářka nebude dětem dopředu zadávat žádnou variantu jídla. 
Po zaslání peněz už si tedy dítě nebo vy musíte vybrat jídlo sami. SYSTÉM TO ZA VÁS NEUDĚLÁ. Pokud 
tak neučiníte, dítě nebude mít oběd objednaný a nebude mu v jídelně vydán. Pokud víte, že jste odeslali 
peníze se zpožděním a nestihnou být na účet dítěte připsány, je možné kontaktovat paní hospodářku, 
aby dítěti jídlo na jeden den objednala, než platba dojde. Další objednávku už si poté budete muset 
udělat sami. 
V případě onemocnění dítěte, je první den nemoci dítěte možno oběd dítěti odebrat do vlastních 
přinesených plastových nebo kovových nádob (NE skleněných). Vyzvednout si jej můžete zadním 
vchodem a v čase od 11.00-11.20. Ostatní dny nemoci je nutné dítěti oběd odhlásit, protože ho již nelze 
do vlastních nádob odebrat. Pokud dítěti obědy neodhlásíte, peníze z účtu se mu strhnou a jeho oběd 
propadne.  
 
Platba: 
 
Obědy je možno platit POUZE BEZHOTOVOSTNĚ bankovním převodem nebo inkasem na účet 
299028664/0300. 
K platbě uveďte variabilní symbol (VS), který bude vašemu dítěti přidělen. Najdete jej v elektronickém 
systému po přihlášení v možnostech nastavení systému (vpravo nahoře ozubené kolečko). Při platbě 
prosím do poznámky uveďte celé jméno žáka/žákyně a třídu. 
 
Pokud se rozhodnete během školního roku Vašeho syna/ Vaši dceru z obědů odhlásit, učiňte tak 
osobně v kanceláři u vedoucí Šárky Švecové, tel. 233 900 145 nebo e-mailem: 
jidelna@zsstredokluky.cz. Následující měsíc proběhne vyúčtování. 
 
Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na vedoucí školní jídelny (mimo pátek) – Šárka Švecová 
Tel: 233900145, e-mail: jidelna@zsstredokluky.cz 

https://strav.nasejidelna.cz/0258/login
http://www.zsstredokluky.cz/
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Informace pro rodiče: 
 
1. výše stravného:   
 kategorie do 6 let 27 Kč kategorie 7-10 let 31 Kč  kategorie 11-14 let 35 Kč kategorie 15 let a více 37 Kč 
 kategorie cizí strávník 83 Kč (kdokoli další mimo žáků ZŠ, MŠ a zaměstnanců školy) 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle kategorií 
zákon č. 107/2005 Sb. (školní rok je dán obdobím od 1.9. do 31.8. – zákon č. 561/2004 Sb., § 24) 
 

2. placení obědů:  

• bezhotovostně na účet školní jídelny 299028664/0300  
K platbě se uvede variabilní symbol (VS), který bude vašemu dítěti přidělen. Najdete jej v elektronickém 
systému po přihlášení v možnostech nastavení systému. Při platbě prosím do poznámky uveďte celé jméno 
žáka/žákyně a třídu. 

 
3. odhlašování obědů a veškeré změny: v elektronickém systému ŠJ  

Objednat obědy v elektronickém systému online nebo na terminálu ŠJ lze vždy nejpozději den předem do 
14:00. Odhlásit obědy je možné nejpozději daný den v elektronickém systému do 7:30. 
První den nemoci dítěte je možno oběd dítěti odebrat do přinesených osobních plastových nebo kovových 
nádob (NE skleněné). Ostatní dny nemoci je nutné dítěti oběd aktivně odhlásit, nelze ho již odebrat.  Ve 
výjimečných případech možno provádět telefonicky od 6:30 do 7:00 č. tel. 233 900 145 

 
4. vyplněnou přihlášku ke stravování je nutno odevzdat co nejdříve v měsíci září třídním učitelům nebo do 

školní jídelny paní vedoucí Šárce Švecové. 
 
5. provozní řád ŠJ je vyvěšen na webových stránkách školy, ve školní jídelně a v kanceláři školy 
 

Šárka Švecová – vedoucí ŠJ (233 900 145) 
Radka Brázdilová – hospodářka školy (tel.736472818)  


