
Aplikace Strava.cz ve vaší MŠ od 1.5.2019 

 Děkujeme všem za rychlou registraci. Vše již funguje jak má. 

 Návody na internetovou a mobilní verzi máte k dispozici. I nadále se můžete v případě 

potřeby obrátit pro pomoc na kancelář školní jídelny. 

 Internetové odhlašování a přihlašování stravy ve školní jídelně je pouze rozšířením a 

zkvalitněním našich služeb vč. dalších informací o jídelníčku, spotřebním koši a 

vyúčtování. 

 Dále je možno přihlašovat a odhlašovat stravu jako dříve, a to osobně pouze v kanceláři 

školní jídelny, telefonicky na čísla 382215108 nebo 736523427, nebo e-mailem na adresu 

bozena.smutna@zstylova.cz (od 1.8.2019 pak marcela.polakova@zstylova.cz ), vždy však 

nejdéle do 7:00 hodin téhož dne. 

 Od 1.9.2019 bude upraveno a sjednoceno v ZŠ i MŠ na termín do 13:00 hodin dne 

předchozího. Důvodem jsou optimalizace přípravy, ekonomika provozu a platná legislativa. 

 Děti v mateřské škole jsou přihlášeny k celodenní docházce, její základní podmínkou je 

dle platných předpisů celodenní strava (školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška o 

předškolním vzdělávání č. 14/2005 a vyhláška o školním stravování č. 107/2005). Proto i 

při odchodu „po obědě“ je nutno odpolední svačinu odebrat. Odhlašování a přihlašování 

tak je také pouze v režimu celodenní stravy. Výjimky v případě např. dietního stravování 

nutno osobně domluvit v kanceláři školní jídelny v ZŠ. 

 Děti jsou zařazeny do finančních normativů podle věku, kterého dosáhnou v daném 

školním roce. Platí v částce oběda pouze cenu potravin, mzdovou režii hradí stát, věcnou 

(energie a další) zřizovatel. 

 Sazby: 3-6 let: 20,-Kč/oběd, 7,-Kč dopolední svačina, 7,-Kč odpolední svačina, celkem 34,-

Kč (účtována pouze cena potravin), 7 let: 25,-Kč/oběd, 7,-Kč dopolední svačina, 7,-Kč 

odpolední svačina, celkem 39,-Kč. 

 První den absence dítěte lze celodenní stravu (oběd a svačiny) vyzvednout do jídlonosiče 

za dotovanou výše uvedenou cenu 34,-Kč nebo 39,-Kč, další dny pouze s příplatkem 66,-

Kč/celodenní strava za mzdovou a věcnou režii (energie), tj. bez státní dotace (vyhláška o 

školním stravování!). POZOR! Toto platí i v případě, že dítě má v mateřské škole absenci 

a oběd není druhý den absence rodiči odhlášen. Docházka se kontroluje vždy v kanceláři 

školní jídelny proti měsíční sestavě docházky zaslané mateřskou školou. Toto je i častým 

předmětem kontrol nadřízených orgánů. 

 V mateřské škole i základní škole platí stejný režim při odhlašování docházky a stravy. Jde 

o dva nezávislé úkony. 

 Docházka se odhlašuje u paní učitelky nebo paní vedoucí učitelky osobně, telefonicky 

nebo písemně (způsob popsán detailně ve školním řádu). 

 Celodenní strava se odhlašuje buď elektronicky (www.strava.cz) nebo v kanceláři školní 

jídelny v ZŠ osobně, telefonicky nebo písemně (způsob popsán detailně výše nebo ve 

školním řádu. 

Děkujeme za podporu. 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy 
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