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Informace pro rodiče nově příchozích 

dětí 

 

Spravování stravy ve webové aplikaci 
 

Vážení rodiče, v mateřské škole využíváme k odhlašování stravy novou aplikaci, která vám umožní 

komplexní přehled o počtech odebraných jídel.  

 

Přihlašovací údaje v emailu 
Obdržíte email z adresy noreply@strava.cz, který bude rozeslán z naší nové aplikace vedoucí ŠJ Lenkou 

Pourovou. Prosíme Vás i o kontrolu „nevyžádané pošty“, v případě, že jste email neobdrželi, kontaktujte 

vedoucí ŠJ. 

V emailu obdržíte přihlašovací údaje a odkaz na změnu hesla. 

 

Způsob přihlášení do aplikace 
Po registraci v interním systému MŠ obdrží zákonní zástupci automatický email s vygenerovanými 
přihlašovacími údaji.  

• www.strava.cz  

• Kód naší jídelny: 11265  

• Uživatel: příjmení, jméno  

• Heslo: jméno, příjmení – po prvním přihlášení si heslo můžete změnit.  

• Děti mají přihlášenou stravu na celý měsíc. Po vstupu máte možnost odhlásit stravu dítěte, a 
to tak, že pouze odkliknete v objednávkách den nebo svačinu, kdy chcete dítě odhlásit. Ostatní 
obědy a svačiny zůstanou přihlášeny.  

• Potvrdit - ,,odeslat”.  

• Vedoucí jídelny před normováním stravy na další den uzavře omlouvání v systému – ve 13:00 
hod., potvrdí v systému omluveno a pak teprve přijde potvrzovací e-mail.  

• POZOR – pokud se rozhodnete dítě do MŠ přivést a původně jste dítě odhlásili, musíte v 
aplikaci dítě opět přihlásit.  

• Potvrzení odhlášek či přihlášek potvrdíte tlačítkem ODESLAT.  
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Pokyny k odhlašování 

Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem, nejpozději do 13.00 hodin. V pátek do 13.00 hod. na 

pondělí. Stravovací systém se uzamkne ve 13:00 hodin, po tomto čase již nebude možné odhlásit stravu 

na následující den. Neodhlášené obědy bude možné vyzvednout tak jako doposud, svačiny bohužel 

propadnou. Z hygienických důvodů je nelze vydat! Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! 

Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Odhlášky se provádí přes www.strava.cz  

Manuál bude zákonným zástupcům rozeslán elektronicky. 

Jídelníček na nový týden je zadáván každý čtvrtek, děti jsou automaticky ke stravě přihlášené.  

Rodiče stravu pouze odhlašují, nebo přihlašují, pokud stravu původně odhlásili. 

 

Pokud budete vyzvedávat dítě po obědě, je nutné ve stravovacím systému odhlásit i odpolední svačinu, 

a to do 13:00 hodin den předem. (např. v úterý půjde dítě po obědě, odpolední svačinu je třeba odhlásit 

v pondělí do 13:00 hodin).  

 

 

 

 

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se primárně na vedoucí školní jídelny, popřípadě na 

ředitelku školy. 

 

kolektiv MŠ 

http://www.strava.cz/

