
INFORMACE O STRAVOVÁNÍ PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ                         

v budově Základní školy (Vinařská 29): 
 

- rodiče nových dětí si musí zajít do jídelny za vedoucí stravování a zaregistrovat se k odběru obědů 

- na začátku docházky do MŠ se dává záloha 1 200 Kč, která je brána jako kredit pro strhávání obědů 

hned na první měsíc při plné stravě (přesnídávka, oběd, svačina) 

- dítě má každý den automaticky nahlášené jídlo, vy ho jen v případě nepřítomnosti dítěte odhlašujete; 

nelze vybírat ze dvou jídel, děti z MŠ mají automaticky objednán oběd č. 1 

- o letních prázdninách (červenec, srpen) není školní jídelna v provozu (děti navštěvují MŠ na náměstí, 

kde je nutno předem se přihlásit k odběru obědů u tamější vedoucí stravování) 

 

 
PŘIHLAŠOVÁNÍ a ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY se provádí v pracovní dny vždy do 14 hodin na následující 

den a probíhá takto: 

a) přes internet prostřednictvím webového objednávkového systému  

postup: 

www.zsklobouky.cz 

odkaz: Objednat jídlo (nebo Jídelna – Objednat jídlo) 

ID: je variabilní symbol (každé dítě obdrží při registraci do školní jídelny) 

HESLO: na začátku docházky je heslo (to si pak ve vašem zájmu změníte!) 

přihlásit 

- u jednotlivých dnů si zaškrtáváte/odškrtáváte přesnídávku, oběd či odpolední svačinu 

(nezapomínejte změny ULOŽIT!) 

- jídelníček je zveřejněn vždy na 14 dní (mezi týdny se posouvá šipkami) 
 

ve výjimečných případech odhlašovat:  

b) přes telefon: 519 419 183 (během školní roku od 6:00 hod.) 

c) e-mailem: jidelna@zsklobouky.cz 

 

- dítě má nárok na stravu pouze tehdy, když je přítomno v MŠ 

- v době nemoci nemá dítě nárok na jídlo (jen za plnou cenu), proto je nezapomínejte odhlašovat! 

- pouze první den nemoci, když už nelze jídlo odhlásit, si můžete neodhlášenou stravu vyzvednout ve 

školní jídelně vstupem pro cizí strávníky od 11:30 do 13:30 (vchod zboku ZŠ přímo do jídelny)  

 

 
PLACENÍ: 

- úhrada stravného se provádí předem 

- platí se přednostně bezhotovostním způsobem nebo v hotovosti v kanceláři školní jídelny (pouze ve 

výjimečných případech) 

- převodem na účet školní jídelny 

číslo účtu:     35-1382095379/0800 

konstantní symbol:     0308 

variabilní symbol:     každé dítě obdrží při registraci do školní jídelny 

zpráva pro příjemce:     jméno a příjmení dítěte! 

 

- v objednávkovém systému lze kontrolovat vyúčtování stravy a zjistit tak sumu, kterou má dítě ještě 

aktuálně k dispozici  

 

- při ukončení stravování ve školní jídelně je přeplatek vrácen na účet strávníka  

 

http://www.mesos.cz/

