
INFORMACE 

Vážení rodiče, 

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu:  

Objednávání stravy internetem -Aplikace Strava.cz 

 

Aplikace Strava Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. 

Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.  

Uživatelské jméno a heslo obdržíte v mateřské škole.  

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také 

sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. 

Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech. 

 

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete 

zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz 

POZOR - ZMĚNA V ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY A OMLOUVÁNÍ DĚTÍ !! 
 

Přihlašování a odhlašování stravy: 

 

Přihlašování a odhlašování stravy je možné nejpozději do 7.30 hodin téhož dne – včetně 

odpoledních svačin 

 

➢ Způsoby odhlášení stravy: 

- pomocí aplikace „strava“ - možnost odhlašování stravy přes počítač, tablet, telefon 

vybavený aplikací, (rodiče obdrží přístupové heslo k používání aplikace) 

- telefonicky na tel.: 481 671 977 (pevná linka, záznamník) ,606 479 990 (SMS 

zpráva)  

➢ V případě, že dítě není odhlášeno, rodiče za příslušný den hradí stravné. Oběd pro dítě  

si mohou rodiče pouze v tento první den vyzvednout do vlastního jídlonosiče v 

kuchyni MŠ v čase 10.45 – 11.20 hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd je 

strávníkovi účtován. 

 

Omlouvání nepřítomnosti v mateřské škole (absence)  

➢ Rodiče omlouvají děti na daný den osobně třídnímu učiteli, zápisem do omluvného 

sešitu v šatně, telefonicky na č.: 481 671 977, nebo na e-mail jednotlivých tříd. 

(zlutatrida@msklubicko.cz, modratrida@msklubicko, cervenatrida@msklubicko, 

zelenatrida@msklubicko) 

➢ Následující dny absence se omlouvají rovněž výše uvedeným způsobem.  

➢ Při dlouhodobější absenci mladšího dítěte (nemající povinné předškolní vzdělávání) - 

trvající déle než 14 dní, je potřebná informace do MŠ o jeho nepřítomnosti 

(telefonicky, e-mailem) vhodné je doplnit zápisem do omluvného sešitu v šatně 

nejpozději po příchodu do mateřské školy (rodič, uč.,). 

➢ Zákonný zástupce dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání, provede omluvu 

dítěte vždy písemně (e- mailem do třídy, kterou dítě navštěvuje, omluvný sešit v šatně) 

nejpozději do 7 dnů od počátku absence. 

 

 

http://www.strava.cz/
mailto:zlutatrida@msklubicko.cz

