
Oznámení rodičům – způsob přihlášení a odebírání obědů v ZŠ  
 
Žáci základní školy - stravné: 
7-10 let                29,- Kč        640,- Kč 
11-14 let              31,- Kč        680,- Kč 
Bezlepková dieta    
 7-10 let                33,- Kč    730,-Kč 
11-14 let               35,- Kč    770,- Kč 
 
Platby převodem z účtu na účet, tj. trvalým příkazem k úhradě, musí být provedeny nejpozději 25. 
dne v měsíci na následující měsíc. Číslo účtu je 35-1850404399/0800, variabilní symbol sdělí paní 
vedoucí  školní jídelny, stávající strávníci mají variabilní  symbol stejný jako v předešlém roce                      
(i strávníci z MŠ mají stejný variabilní symbol). Vzniklé přeplatky budou vyúčtovány vždy k 30. 6. 
daného roku.  
 
Přihlašovací údaje pro objednání /odhlašování stravy po internetu: 
WWW:                                                      www.strava.cz 
Zařízení:                                                     0761 / Základní škola Hlučín, Hornická7 , 748 01 Hlučín 
Uživatelské jméno:                                 příjmení a jméno 
Heslo:                                                        příjmení a jméno  
Uživatelské jméno a heslo je pro první přihlášení příjmení a jméno strávníka bez mezery, bez háčků a 
čárek. Vzor,, novakovakaterina“ 
Následně jde heslo změnit na  www stránkách.  
Do objednávky stravy přes internet se dostanete ikonou OBJEDNAVKY. Vše je zakliknuto zelenou 
„fajfkou „ jako přihlášený den - strava ve škole. Pro odhlášení daného dne prosím tuto fajfku  
klepnutím odklikněte a tím máte celý den odhlášený. Změny uložíte  ikonou ODESLAT. Objednávky/ 
odhlášky můžete měnit do 13.00 hod. na následující den nebo na telefonním čísle 725 061 415, nebo 
595 041 044  - paní vedoucí Železnovová. 
 
Je-li dítě nemocné: V době nemoci strávník nemá nárok na oběd dle Zák.č. 76/78 – 32. První den si 
můžete vyzvednout oběd v době od 12.20 – 12.35 hod.  Obědy se odhlašují den předem do 13.00 na 
telefonním čísle 595 041 044; 725 061 415, nebo přes internet. Každý rodič zodpovídá za 
neodhlášené obědy sám!!!!! Pokud tak neučiní, bude jim účtován nedotovaný oběd v ceně potravin, 
mzdových a věcných režií (49,-), které jsou každoročně aktualizovány.                                                        
Dítě lze přihlásit také jen na určité dny. 
 
Veškerá volna ve škole, prázdniny, ředitelské volno, celodenní výlety, škola v přírodě apod. se 
automaticky odhlašují. 
 
Obědy je možno odebírat od úterý 3. 9. 2019. Nahlášení stravy lze provést přes webové stránky, 
nebo osobně v ZŠ od pondělí 2. 9. 2019 u paní Ivany Pchálkové. 


