
 

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, 
okres Litoměřice 

IČ 46773614, tel. 412 871 360, č.ú. 10738471/0100, www.zskjerabka-rce.cz 
 

 

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

Objednávat a odhlašovat stravu můžete jednoduše a rychle přes internet na adrese:  

WWW.STRAVA.CZ 

Přihlášení k účtu: 

• výběr jídelny: 7444 

• přihlášení přes uživatelské jméno (jméno.přijmení) a heslo (číslo strávníka), které bylo dětem 

přiděleno při zápisu do stravovacího systému a které slouží také jako variabilní symbol při platbách 

stravného 

 

- aktuální informace o vydané stravě 

- aktuální informace o stavu konta 

- možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu 

- komunikace s jídelnou prostřednictvím internetu 

- nezapomeňte provedené změny vždy odeslat  

- možnost stažení aplikace do telefonu - www.strava.cz  

V případě nemoci strávníka, lze oběd odhlásit ještě daný den ráno do 8.00 hodin. 

Volit/objednávat obědy lze na celý měsíc nebo tři dny dopředu do 14.00 hodin. 

Možnosti platby: 

1) inkaso - zaveďte si u svého peněžního ústavu povolení k inkasu na BÚ ZŠ 107 384 71/0100, VS – 

číslo strávníka, měsíční limit doporučuji 1000,-Kč. Platby se strhávají mezi 15.-20.dnem v měsíci na 

měsíc následující (př. 16.9. na říjen) Obědy č. 1 jsou automaticky přihlášené na celý měsíc. 

http://www.zskjerabka-rce.cz/
http://www.strava.cz/


 

2) jednorázový příkaz k úhradě – každý měsíc si musíte hlídat odeslanou platbu! 

 

3) hotově na konci měsíce v kanceláři školy u vedoucí stravování, v tomto případě si musíte hlídat 

objednávky obědů, systém je neobjednává automaticky, jako je tomu při inkasních platbách! 

                                                                                                
➢ Cena pro strávníky věkové skupiny       7 - 10 let:    28,-Kč 
➢ Cena pro strávníky věkové skupiny     11 - 14 let:    30,-Kč 
➢ Cena pro strávníky věkové skupiny     15 - 18 let:    37,-Kč 

 
Cena oběda v důsledku neustálého zdražování potravin-surovin se pravděpodobně od ledna 2023 zvýší o 
5 - 10,-Kč. 
 
!!V případě, že žák se již nechce stravovat ve školní jídelně, musí jeho zákonný zástupce žáka písemně 

odhlásit z evidence školního stravování!  Dodat vyplněný formulář - ODHLÁŠKA a samozřejmě ZRUŠIT u své 

banky povolení k inkasní platbě na BÚ školy. 

Další informace poskytne vedoucí školní jídelny paní Radka Lučanová tel. 412 871 364, mob. 720 071 237. 

Všichni strávníci jsou povinni dodržovat Řád školní jídelny, viz. Dokumenty na webu. 

Kalkulace potravin dle norem a receptur pro školní stravování. 

Použité materiály: příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apeluji na rodiče, prosím vás vybírejte jídla s dětmi, někteří rodiče vybírají dle toho, co je např. „zdravější“, 

ale děti u okénka by si přály to druhé, nakonec objednané jídlo stejně vrátí a do odpoledne mohou být 

hladové. Děkujeme za pochopení. 

Těšíme se na děti, snažíme se vařit chutně a zdravě                    

Radka Lučanová 

vedoucí školního stravování 


