
K odběru stravy  je strávník  pro každý stravovací den 

automaticky přihlášen.  Na www stránkách tedy provádíte jen 

odhlášení  stravy, popřípadě znovupřihlášení stravy, kterou  

jste  v minulosti  odhlásili. 

 

 

 

 

 

Čas pro přihlašování/odhlašování stravy zůstává stejný jako 

v minulých letech. V pondělí lze odhlásit stravu do 7:30 hod 

téhož dne, pro ostatní dny je třeba stravu odhlásit do 18 hod 

předcházejícího dne. 

 

 Tyto termíny pro přihlášení/odhlášení jsou 

v systému nastaveny a po jejich uplynutí  není 

možné změnu přihlášení stravy provést. 

 

Poznámka: 

Pro rodiče dětí MŠ platí, že není-li s vedoucí školní jídelny domluveno jinak, je dítě přihlášeno od 

prvního dne školního roku k celodennímu odběru stravy (tzn. i odpolední svačinky). Ohlídejte si 

prosím tedy až do doby upřesnění docházky (či nástupu) Vašeho dítěte do  MŠ  přihlášení/odhlášení  

stravy. 

 



Adresa www stránek pro přihlášení/odhlášení stravy:   www.strava.cz 

V zobrazeném okně prosím doplňte následující údaje: 
 

 Výběr jídelny 
2149  (= identifikační číslo jídelny při ZŠ a MŠ Olší) 

 

 Uživatel 
Vaše uživatelské jméno = jméno strávníka  ve formátu  příjmení.jméno 
(např. novak.josef).  Vše psáno malými písmeny , bez háčků a čárek. 

 

 Heslo  
Heslo je shodné s uživatelským jménem = jméno strávníka ve formátu 
příjmení.jméno (např. novak.josef). Vše psáno malými písmeny , bez háčků  
a čárek. 
Heslo je od administrátora přednastaveno a každý uživatel si jej může 
změnit dle vlastního uvážení.  
 

Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT  

 

 



 

 

 

 

Na úvodní stránce jídelny klikněte na záložku OBJEDNÁVKY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V okně OBJEDNÁVKY  se  zobrazí jídelníček na nadcházejících 14 dnů.  

Zde je možné provést přihlášení/odhlášení stravy: 

 Kliknutím na čtvereček se zatržením je možné vybranou stravu přihlásit či 

odhlásit.  

Je-li čtvereček zatržen = strava je přihlášena,                                                    

je-li prázdný = strava je odhlášena. 

 Označte či odoznačte vybranou stravu. 

 Pro potvrzení Vašeho výběru klikněte na tlačítko ODESLAT. 

 

 

 

Tímto jste provedli odhlášení/přihlášení stravy .   

Zpráva s údaji o změně v objednání stravy bude doručena na Váš e-mail. 

Informace                        

o alergenech 

Informace o ceně 

oběda + termíny pro 

změnu objednávky 



 V  ostatních záložkách lze sledovat další důležité informace                    

např. o příchozích platbách na účet stravného, o výši konta stravného, 

přeplatcích, nedoplatcích, změnách v objednávce stravy….. 

 V záložce NASTAVENÍ je možné provést změnu hesla. 
 

 V případě nejasností využijte záložku NÁPOVĚDA. 
 

 Pro odhlášení prosím klikněte na záložku UKONČENÍ. 


