
 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY 
 

 

Název 

Sídlo 

Statutární zástupce 

IČ / DIČ 

Školní jídelna při Základní škole, U Studny 

734 01  Karviná – Mizerov, Kirovova 2300/14 

Mgr. Martin Bandor (ředitel školy) 

48004511 / CZ48004511 (neplátce DPH) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Platby za stravu se hradí formou bezhotovostního inkasa z bankovního účtu strávníka. Stravné se stahuje zpravidla 
k 20. dni v měsíci (za měsíc září již 20. srpna). Je nezbytné ponechat na účtu dostatek finančních prostředků, aby 
platba mohla být provedena. Povinností vedoucí školní jídelny není Vás o skutečnosti, že Vám platba nebyla 
stažena, informovat, toto si musí strávník hlídat sám. Není-li strava zaplacena včas, nemá strávník na stravu nárok. 

Navštívit vedoucí školní jídelny, vyplnit přihlášku ke stravování, předložit kopii o zřízení povolení k inkasu, 
zaplatit a vyzvednout čip. 

 
 

Čipový systém 
 

 
Jídlo se vydává ve školní jídelně v daném čase, a to na základě čipu. Čip má podobu menšího přívěsku na klíče, je 
vyrobený z odolného plastu, označený pořadovým číslem a skrývá se v něm identifikační kód složený z desíti číslic 
a písmen. Každý z kódů je jedinečný a nezaměnitelný.  

Čip vydává vedoucí školní jídelny po odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke stravování oproti záloze na čip ve výši 
100,- Kč. Tato záloha je vratná pouze v případě, že čip je vrácen nepoškozený a plně funkční.  

Případnou ztrátu čipu nebo jeho nefunkčnost je strávník povinen ihned hlásit u vedoucí školní jídelny, kde mu bude 
čip vydán nový, opět oproti záloze 100,- Kč. 

Bez čipu se strava nevydává! Čip na konci školního roku odevzdají pouze žáci 9. ročníku, a to poslední vyučovací 
den daného školního roku, ostatní v případě trvalého zrušení stravy musí čip odevzdat ihned. V případě 
neodevzdání, čip propadá a vedoucí školní jídelny nevyplatí přijatou zálohu 100,- Kč.  

 

Odhlašování stravy 

 
Žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen si v době nepřítomnosti (nemoci) odhlašovat stravu, a to vždy 
nejpozději jeden pracovní den předem osobně na terminálu ve školní jídelně vždy do 13:30 nebo ten den ráno do 
7:00 telefonicky na čísle +420 - 596 317 088, resp. +420 – 730 504 344, nebo na internetu ten den ráno do 7:00. 
V první den nemoci může být oběd vyzvednut od 11:30 do 11:50. Další dny se již obědy musí odhlásit.  



 

 

Jestliže, strávník nemá stravu odhlášenou a prokáže se, že nebyl ve škole, doplatí vedoucí školní jídelny plnou 
částku neodebraného jídla, tzn. do plné nedotované výše, což to je 22,- Kč za každý takto neodebraný oběd. 

Pokud žák není ve školním zařízení, a nemá odhlášenou stravu, nesmí si on a ani jiná osoba vyzvedávat obědy. 
Základní škola si odhlašování stravy pečlivě hlídá, neboť se jedná o prostředky ze státního rozpočtu. Toto nařizuje 
tzv. školský zákon. Odhlášené obědy se automaticky odpočítávají z platby na další období. Pokud se žák nebo 
strávník již nebude stravovat, oznámí toto ihned vedoucí jídelny a vyplní tzv. odhláškový list. 

V některých dnech je možné si stravu vybrat ze dvou nabízených jídel. V takovém případě se postupuje stejně, 
změny je však potřeba provést nejdéle 3 pracovní dny předem. Poté již změnu provést nelze.  

 

Internetové objednávání jídel 

 
Abyste se mohli přihlásit do systému, potřebujete adresu webu, přihlašovací jméno a heslo.  

http://strav.nasejidelna.cz/0193 

kterou si zvolíte v libovolném internetové prohlížeči, je také umístěna na webových stránkách naší školy  
 

https://www.ustudny.cz/cms/index.php?p=informace-pro-stravniky 

 
Přihlašovací jméno a heslo vám oznámíme po odevzdání přihlášky ke stravování. Systém je nastaven vždy  
na 14 dní s aktuálním jídelním lístkem, kde v kalendáři můžete provádět změny.  

Ovládání systému 

Odhlášku nebo přihlášku pro daného strávníka lze provádět první den do 7:00 hodin. Např. 20.1.2020 můžete 
odhlásit nebo přihlásit 20.1.2020 do 7:00. Ostatní odhlášky nebo přihlášky lze provádět průběžně po celý den.  

Pouze u objednání jídla číslo 2, to neplatí. Pokud jste si vybrali jídlo číslo 2, proveďte změnu vždy 3 pracovní dny 
předem. Pokud se vám v systému objeví tato věta „Litujeme, ale v současné chvíli se zpracovávají objednávky ve 
vaší jídelně. Dočasně není možné objednávky na tento den upravovat“, jsou momentálně zpracovávány platby 
za stravné a po jejich zpracování bude systém opět funkční. 

Podrobný návod je umístěn přímo v systému v oddělení nápovědy.   

Výdej obědů 
cizí strávníci od 11:30 do 11:45 

žáci od 12:00 do 13:45 

 
Případné dotazy a připomínky přijme vedoucí školní jídelny, p. Lenka Kowaliková 

na telefonním čísle 730 504 344 nebo 596 317 088  
emailem na jidelna.ustudny@ustudny.cz 


