
Informace školní jídelny 1.ZŠ k obědům 2022/23 

mail:  sigmundovakv@zs1.plzen-edu.cz,   378 028 240, 724 306 451     Po- Pá   6.00 – 14.00 

➢ Otevírací doba pokladny ( ve vyučující dny) – pondělí   7.00 -8.30 

                                                                                              úterý     11.15-14.00  

                                                                                              čtvrtek  11.15-14.00  

➢ Odhlašování obědů  lze pouze telefonicky, nepište sms ani emaily 
    při nemoci pokud to půjde odhlašte na 2 – 3 dny, neodhlašujte den po dni každý den  

   !oběd na daný den se odhlašuje  telefonicky nejpozději do 14.00 

    den předem! 

    Obědy na ostatní dny lze odhlásit přes www.strava.cz 

 

➢ Odhlášky obědů na hromadné akce školy – zajišťují učitelé, rodiče neodhlašují 

    obědy jednotlivě  

➢Čipy –     děti musí mít čip (plzeňskou kartu), 

    pokud čip zapomenou   musí – znát heslo , které jste dostali ze školní jídelny 

    ke stravě www. strava.cz – toto heslo slouží k vyzvednutí náhradní stravenky v boxech u    

    jídelny. Nově  podle GDPR  školní jídelna nemá přístup k Vašim změněným heslům a proto  

    nemůže toto heslo žákům ani rodičům sdělit.  

    Pokud jste heslo zapomněli, školní jídelna může Vaše heslo vyresetovat a přidělit Vám  

    nové. Změníte-li heslo, nedávejte žádné složité, používejte pouze číslice a 

    písmena bez háčků a čárek ( max. 4), aby si  ho děti  zapamatovaly a při tisknutí náhradní 

    stravenky měly heslo, co nejrychleji zadané. 

    Rodiče dětí, které chodí do družiny nahlásí heslo do družin, aby si děti mohli vytisknout  

    náhradní stravenku, pokud zapomenou čip.  

   Jiný výdej obědu není možný, buď čip(plzeňská karta) nebo  náhradní  

   stravenka vytisknutá v boxu. 

➢Změna obědu je možná pouze přes www.strava.cz – lze změnit na celý měsíc, 

    obědy nelze měnit telefonicky  

➢Věnujte pozornost objednávání obědů – vybírat, co děti opravdu jí, aby  jídlo zbytečně      

    nevracely 

➢Obědy jí žáci ve školní jídelně dle řádu ŠJ , vyzvednutí obědu s sebou je možné pouze  

    1. den nemoci,  ostatní  dny musí být obědy odhlášené . 

    Obědy 1. den nemoci se vyzvedávají ve výdejně pro cizí strávníky – ne na jídelně!!! 
    (11.15 -13.00)   

➢ Sledujte stránky na webu 1. ZŠ – školní jídelna,  jsou tam důležité  

    informace průběžně   během celého roku, informace rodičům posílá ŠJ i  

   přes školu online 

➢ Nahlašte do školní jídelny jakoukoli změnu – změna účtu, emailu, telefonu,  

    odchod  žáka na jinou školu  (ne 9. třídy) apod.  

➢ Nevyzvedávejte obědy pokud jste covid pozitivní – děkujeme 

➢ Prosíme rodiče nevstupujte do prostor školní jídelny. 

Děkuji    Sigmundová, vedoucí ŠJ 

mailto:sigmundovakv@zs1.plzen-edu.cz
http://www.strava.cz/

