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Č. j. 174/2020 
 
Řád školní jídelny MŠ, ZŠ Vedrovice 
 
1. Každý strávník je povinen před zahájením odbírání stravy řádně vyplnit přihlášku. 

Ukončení stravování provede opět písemnou formou. 
 

2. Odhlašování a přihlašování stravy pro děti, žáky, zaměstnance a cizí strávníky 
Každý strávník má účet na www.strava.cz. Registrační číslo jídelny při MŠ a ZŠ 
Vedrovice je 2821, přihlašovací jméno je příjmení a jméno strávníka bez mezer 
a diakritiky, heslo je vygenerováno a strávník nebo jeho zákonný zástupce ho může 
změnit. Každý strávník nebo jeho zákonný zástupce (v případě dětí, žáků) si stravu 
přihlašuje a odhlašuje sám. Škola nenese odpovědnost za neodhlášenou stravu. Strava se 
přihlašuje den předen přes www.strava.cz, a to do 14.00 předešlého dne. Přihlašování 
nebo odhlašování stravy jinou formou není možné. 
 

3. Vydávání stravy do jídlonosičů 
V případě, že zákonný zástupce nestihl odhlásit stravu a jeho dítě (žák) se nemohl 
zúčastnit vzdělávání, může si strávník odebrat stravu do jídlonosiče. Do jídlonosiče se 
vydává také strava cizím strávníkům. 
3.1. Postup pro vydávání stravy do jídlonosiče 

Strávník, který odebírá stravu do jídlonosiče, připraví jídlonosič předem do zelené 
skříňky v areálu MŠ Vedrovice u vchodu do školní jídelny. Kuchařky oběd připraví, 
jídlonosič dají zpět do skříňky a strávník si ho vyzvedne. Strava se do jídlonosičů 
chystá od 11.10 do 11.20. Po 11.20 je strava připravená k vyzvednutí. V žádném 
případě se z hygienických důvodů nevydává strava okem! 
 

4. Placení stravného 
Stravné se platí prostřednictvím povolení inkasa na účet školní jídelny  
123-2447000217/0100. Stržení stravy se provádí k 15. dni následujícího měsíce. Žádný 
jiný způsob úhrady stravného není možný. 
4.1. Ceny stravného 

Dítě od 2 do 6 let věku: 
Celodenní strava: 
přesnídávka, oběd, svačina včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu – 
35,- Kč 
Polodenní strava: 
přesnídávka, oběd včetně tekutin – 29,- Kč 

Dítě od 6 do 7 let věku: 
Celodenní strava: 
přesnídávka, oběd včetně tekutin, svačina – 37,- Kč 
Polodenní strava: 30,- Kč 

Dítěti v základní škole náleží oběd včetně tekutin takto: 
dítě ve věku 7–10 let – 23,- Kč 
dítě ve věku 11–14 let – 25,- Kč 
Cizí strávník 67,- Kč 
Zaměstnanci: 30,- Kč 
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5. Provoz školní jídelny 
Provoz školní jídelny je od 6.30 do 15.00 
Režim dne: 
6.30 – příprava hlavního chodu, příprava přesnídávek 
11.40–12.10 výdej obědů v MŠ 
12.10–12.30 polední pauza 
12.30 příprava svačinek, objednávání potravin, úklid, kancelářské práce, 
15.00 ukončení provozu 
 

Kontakt na vedoucí školní jídelny 
Tel.: 603 176 724 
e-mail: skolni.jidelna@zsvedrovice.cz 
 
S platností od 21. 10. 2020 
Ve Vedrovicích, dne 21. 10. 2020 
 
 
Marie Klimešová, vedoucí školní jídelny   Mgr. Hana Vančurová, ředitelka 

 
 


