
Změny ve výdeji stravy od nového školního roku. 

Vážení rodiče, milí žáci, strávníci. 

Jak mnozí již víte, od prázdnin bude v naší školní jídelně nový systém výdeje stravy. 

V jídelně se nebudeme prokazovat kartičkou s čárovým kódem jako dosud, ale identifikačním 

čipem.  

Tento čip bude strávníkům zapůjčen za zálohu 115,- Kč. Po vrácení nepoškozeného čipu 

(ukončení odběru stravy, odchod žáka na jinou školu,…) bude vrácena i tato záloha. Pokud 

čip ztratíte, musíte tuto skutečnost ihned ohlásit v kanceláři jídelny, čip se deaktivuje a 

strávník si musí vyzvednout čip nový – opět oproti záloze 115,- Kč. Není vhodné tedy čipy 

moc ztrácet… Navíc bychom chtěli čipy v budoucnu používat i pro vstup žáků do budovy 

školy.  

Cena obědů ani způsob platby se nemění, zůstává i variabilní symbol, číslo účtu. 

Změní se však způsob přihlašování obědů. Strávníci se ze ZSBROKU.cz (odkazem) nebo 

přímo přihlásí na server www.Strava.cz (přístupné i z chytrých mobilů), zadají číslo školní 

jídelny (10105), své heslo (podle nynějšího kódu na kartičce; při prvním přístupu je možno 

změnit) a budou si moci přihlásit či odhlásit oběd, vybrat oběd č. 1. nebo č. 2. Navíc budou 

v provozu i další služby: rodič může třeba na PC i na chytrém telefonu zjistit, zda jeho dítě už 

bylo na obědě, zda má řádně zaplaceno, který oběd má strávník objednán apod. Zde je 

potřeba, aby rodiče škole při aktualizaci údajů žáků v září nahlásili správnou e-mailovou 

adresu. Aplikaci si do telefonu (PC) můžete stáhnout již nyní.  

Abychom neměli na začátku školního roku zmatky, nabízíme možnost vyzvednout čipy (a 

zaplatit zálohu 115,- Kč) v předstihu a v klidu už nyní, tedy před koncem školního roku: 

17. – 19. června v časech 07:00 – 08:00 a 11:30 – 14:00 

22. a 23. června v časech 06:30 – 08:00 a 11:30 – 14:00 

24. a 25. června v časech 07:00 – 08:00 a 11:30 – 16:30 

Od 10. srpna potom denně od 07:00 do 14:00.  

Telefon do školní jídelny je: 739 022 088 nebo 554 231 164. 

 

 

 

 

Informace o systému naleznete na adrese dodavatele: www.visplzen.cz v odkaze „stravovací 

systémy“. Více vám také sdělíme v kanceláři jídelny nebo ředitelně školy.  

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

