
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice,
příspěvková organizace

Pokyny pro strávníky Obchodní akademie Ostrava - Poruba

Vážení zákonní zástupci, vážení budoucí strávníci,

přečtěte si prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny ZŠ a MŠ
Ludgeřovice.

1/ Stravu si prostřednictvím internetového objednávání na celý školní rok přihlašuje student sám, nebo
zákonný zástupce pro své dítě. Školní rok 2022/2023 začíná 01.09.2022 a systém bude přístupný od
26.08.2022, kdy si již mohou studenti stravu objednat od 02.09.2022 a následně je nutné odevzdat
přihlášku ke stravování do 05.09.2022, kterou studenti obdrží první školní den nebo si ji mohou
stáhnout na www.zsludgerovice.cz.

Pokud nebude řádně odevzdaná vyplněná přihláška, student  bude zablokován  ke stravování.

Student si musí ke stravování koupit čip v hodnotě 150,-- Kč, platba bude připsána k záloze na
stravné. Čip je nevratný.

2/ Způsob platby stravného :

Platba souhlasem k inkasu z běžného účtu
na Vaší bance si zadáte souhlas k inkasu z Vašeho účtu
ve prospěch č. účtu: 20036-1849645339/0800 ČS a.s. – Školní jídelny  ZŠ a MŠ Ludgeřovice
bez variabilního symbolu, při stanovení limitu pro studenty - 1 500,--Kč

Nutné do přihlášky ke stravování vyplnit číslo účtu, na který byl sjednán souhlas s inkasem
nebo telefonicky nahlásit ve ŠJ nejpozději do 10.9.2022

V záři bude inkasována z Vašeho účtu záloha na měsíc 9/2022 ve výši 21 dnů x 38,-- Kč. Za
odhlášenou nebo nepřihlášenou stravu v měsíci září vzniklý přeplatek odečteme ze zálohy na
10/2022, a tak dále až do 6/2023. V červenci proběhne zúčtování a vzniklé přeplatky budou vráceny
na Vaše účty.

3/ V případě nemoci je povinností zákonného zástupce ,studenta si odhlásit oběd na příští dny nemoci
na stránkách www.strava.cz a to nejpozději den předcházející do 13:30 hod. Na pozdější odhlášky
nelze už reagovat. V jídelně jsou od této hodiny připravovány potraviny na počet přihlášených
strávníků příštího dne. Připravenou stravu v den odhlášky je nutné odebrat do přinesených nádob na
zařízení. Pokud nebudou obědy na následující dny nemoci a jiné nepřítomnosti v zařízení odhlášeny,
má povinnost Školní jídelna v tyto dny bude účtovat plnou hodnotu obědu (včetně mzdových, věcných
nákladů + DPH  tj. stravné + 45,-- Kč).

Cena obědů pro studenty Obchodní akademie -  38,-- Kč - hradí zákonný zástupce!

Obědy  se ruší a znovu přihlašují  přes internetové objednávání .

4/ Obědy se odhlašují a přihlašují přes internetové objednávání www.strava.cz případně přes mobilní
aplikaci Strava

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


Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice,
příspěvková organizace

Návod pro internetové objednávání:
www.strava.cz - číslo jídelny 3587 nebo
www.zsludgerovice.cz - školní jídelna - objednávání stravy - přihlášení uživatele(příjmení a jméno bez
diakritiky malým písmem ( příkl. kocijana)) + heslo(variabilní symbol)
Prosíme, vyplňte svůj e-mail pro možnost zasílání zpráv a komunikaci.

Internetové objednávání Vám přináší jednoduché a přehledné objednávání stravy pro Vaše dítě.
Sledování plateb za stravu včetně měsíčního vyúčtování.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Zdeňka Václavíková
vedoucí školní kuchyně
tel.: 731 513 337
email: jidelna@zsludgerovice.cz

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

