
 
 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

- zašlete emailem na adresu jídelna@novyporg.cz 

 

 

Obědy a svačiny můžete vybírat a objednávat na webu Strava.cz | Přihlášení nebo na 

mobilních zařízeních prostřednictvím stejnojmenné aplikace Strava.cz  
Kód školní jídelny: 2353 

Uživatelské jméno: příjmení.jméno    př:  novak.jan  

heslo: zvolíte si sami na stránkách www. strava.cz 

Objednávat bude možné od 22. srpna 2022 

 

Na výběr je vždy ze třech obědových jídel, samozřejmostí je řešení dietních potřeb – v těchto 
případech kontaktujte přímo jídelnu. 

 

Pro vyzvednutí svačin a obědů je třeba používat čip – noví žáci a studenti jej obdrží v prvních 
dnech školního roku.  
 

Pokyny k platbě najdete níže na druhé stránce dokumentu… 

 

Jméno a příjmení žáka/studenta: 
 

 

Třída: 
 

Pro školní rok 2022/2023 přihlašujeme našemu dítěti tyto služby školní jídelny: 

DOPOLEDNÍ SVAČINA 

 

OBĚD 

 

ODPOLEDNÍ SVAČINA 

 

DOPLŇKOVÝ PRODEJ 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

 

NE 

 

NE 

 

NE 

 

NE 

 

 

Označte prosím zvolenou 
variantu. 

 

Podpis rodičů: Datum: 

mailto:jídelna@novyporg.cz
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni


 
 

První splátka pro školní rok 2022/2023 je splatná ke dni  
27. 8. 2022.  
 

Pro studenty 1. – 4. třídy je cena jednoho oběda stanovena na 31,- Kč  

Cena přesnídávky    20,- Kč   Cena svačiny  20,- Kč 

Záloha na pololetí činí 3.100,- Kč (pouze obědy), 5100,- Kč (obědy a dopolední, nebo odpolední svačina) 
nebo 7.100,- Kč (obědy a obě svačiny). 
 

Pro studenty 5. a 6. třídy a pro studenty primy až kvarty je cena jednoho oběda stanovena na 34,- Kč 

Cena přesnídávky    20,- Kč   Cena svačiny  20,- Kč 

Záloha na pololetí činí 3.400,- Kč (pouze obědy), 5400,- Kč (obědy a dopolední, nebo odpolední svačina) 
nebo 7.400,- Kč (obědy a obě svačiny). 
 

 

Pro studenty kvinty. – oktávy  je cena jednoho oběda stanovena na 37,- Kč  

Cena přesnídávky    20,- Kč   Cena svačiny  20,- Kč 

Záloha na pololetí činí 3.700,- Kč (pouze obědy), 5700,- Kč (obědy a dopolední, nebo odpolední svačina) 
nebo 7.700,- Kč (obědy a obě svačiny). 
 

Tato splátka pokrývá období prvního pololetí školního roku. Nejjednodušším řešením je zaslat do 31. 
1. 2023 splátku na druhé pololetí ve stejné výši, jakou má splátka první. 

Rodiče, kteří mají zájem o doplňkový prodej, navýší odesílanou zálohu o finanční částku (ve výši dle 
vlastního uvážení), kterou bude mít jejich dítě pro tento účel na svém kontě k dispozici. Tento „kredit“ 
na doplňkový prodej je možné dle uvážení rodičů kdykoli navyšovat o libovolnou částku pouhým 
zaplacením další částky. 

Číslo účtu školní jídelny je 3353792/0800, variabilním symbolem platby je číslo smlouvy o studiu. 

Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím příjmení studenta. 

 

Václav Krbec – vedoucí školní kuchyně a jídelny 

Tel : 773 775 973 

jídelna@novyporg.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jídelna@novyporg.cz


 
 

Návod na přihlašování obědů pomocí stránky www.strava.cz 

 

 

V tomto informativním e-mailu Vám zasílám přihlašovací  údaje pro objednávání / 
odhlašování / a změnu volby  obědů.   
Obědy lze volit pomocí stránky www.strava.cz, kde Vám systém umožní zvolit variantu 
obědů minimálně na 14 dní. 
Jestliže požadujete provést  opravu  / změnu /  již vybraného oběda, proveďte ji  nejméně 
2  pracovní dny před výdejním dnem, jinak nebude změna uskutečněna. 
Prosím o včasné a důsledné objednávání. 
Pokud jsou vaše děti malé   / 1-3 třída /  víte, jaká jídla  
mají rádi, co nesnáší, popřípadě jakým druhům potravin se vyhnout ohledně alergií,  vybírejte 
prosím alespoň ze začátku variantu  obědů společně, pomůžete takto s bezproblémovým 
výdejem a především pomůžete zajistit spokojenost Vašich dětí. 
 

Zabezpečujeme také stravu jak bez laktózy, tak i bez lepku. 
 

Postup přihlášení 
 

www.strava.cz 

 

výběr jídelny              2353 

 

uživatel                příjmení.jméno            např.             Novák Jiří     
                                                                 pište takto     novak.jiri  

         

heslo                           1234     / heslo lze  libovolně změnit / 
 

proveďte výběr obědů a potvrďte tlačítkem odeslat. 
 

V případě jakéhokoli dotazu ohledně jídelny mne kontaktujte, rád Vám pomohu. 
 

Tato služba bude aktivována týden před začátkem školního roku 
 

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

