
Vážení rodiče, milí žáci,  

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkami, které pro Vás chystáme v naší školní jídelně.  

První novinkou, kterou bychom chtěli zavést, je možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Na 

realizaci tohoto výběr jsme pro Vás připravili  možnost provádět si objednávky  prostřednictvím 

internetu nebo mobilního telefonu. Je potřeba udělat jen pár kroků…. 

 

1.Registrace uživatele pro objednávání internetem 
Každému žákovi bylo přiděleno uživatelské jméno a heslo. 

Jméno bylo vygenerováno jako příjmení+jméno bez diakritiky (př. Novák Jiří = novakjiri) 

Heslo bylo náhodně vygenerováno. Tyto informace (přiložený lístek), zde máte uvedeno 

přihlašovací jméno a heslo, zároveň www stránky a číslo našeho stravovacího zařízení  

(STRAVA.CZ, zařízení = 4013) 

 

2. Objednávání stravy 
Objednávat stravu můžete na internetu na adrese:  www.strava.cz 

Dostanete se do dialogu pro přihlášení.  

Vyplňte a potvrďte položku Zařízení, Uživatel a Heslo (viz. Bod 1) 

Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat stravu. 

Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých 

přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat. 

Zde můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy: 

potvrzení objednávky, měsíční přehled atd. 
Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. 

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit sekci Nastavení uživatele. 

Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení. 

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz. 

Aplikaci Strava můžete využívat na počítači, ale  je možno také stáhnout aplikaci pro iOS 

(AppleStore) a Android (GooglePlay).  

Zkušební režim objednávek začínáme realizovat od května, zde již najdete jídelníček. 

Výběr druhu jídla je možné uskutečnit nejdéle 2 dny předem do 14 hodin.  Automaticky má žák 

přihlášen oběd č. 1.  

Odhlášení oběda  zůstává stejné, tedy 1 den předem do 14 hodin.  

Pro rodiče, kteří nevyužijí tuto službu, zůstává možnost provést výběr i odhlášení v kanceláři 

ŠJ.  

Budeme rádi, pokud  službu využijete a děkujeme za případnou zpětnou vazbu.  

 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/

