
Změny organizace školní jídelny k 12. 4. 2021 

Vážení strávníci, rodiče, 

na základě instrukcí MŠMT ze dne 27. 3. 2021 upravujeme objednávání a odhlašování stravy, 

prodej stravného na měsíc duben a provoz výdejen takto:  

1. Do konce tohoto týdne, tj. do 9. 4. mají všichni strávníci hromadně odhlášenou 

stravu podle předchozího režimu. Stravu mají objednanou jen ti, kteří nás písemně 

nebo telefonicky kontaktovali.  

 

2. 12. 4. se vrací žáci 1. stupně ZŠ v rotacích na standardní prezenční studium. 

Rovněž objednávky budou fungovat tak, jak jste byli zvyklí za běžného provozu: 

• Automaticky už nikoho neodhlašujeme!!!  

• Inkasní plátci mají stravu přihlášenou na celý měsíc, řeší jen odhlášky.  

• Hotovostní plátci stravného si přihlašují, odhlašují sami.  

• Distanční studium si stravu přihlašuje, odhlašuje svépomocí a chodí ji 

vyzvedávat do vlastních jídlonosičů na výdejně své ZŠ, dle rozpisu níže. 

 

3. 12. 4. pokračují žáci 2. stupně ZŠ v distanční výuce.  

• Těmto žákům bude strava dnes 7. 4. automaticky odhlášena do konce 

měsíce dubna.  

• Stravu do konce měsíce dubna mají objednanou jen ti, kteří nás písemně nebo 

telefonicky kontaktovali.  

• Zájemci (žáci) o dotovanou stravu po dobu distančního studia si od 8. 4. 

stravu přihlašují, odhlašují svépomocí všemi dostupnými prostředky níže. 

Po tomto datu nic automaticky neodhlašujeme. 

• Žáci na distančním studiu chodí stravu vyzvedávat do vlastních 

jídlonosičů na výdejně své ZŠ, dle rozpisu níže. 

 

4. 12. 4. se do MŠ vrací pouze děti předškolního vzdělávání podle instrukcí 

ředitelky MŠ.  

• Děti docházející do MŠ budou mít automaticky stravu přihlášenou.  

• Ostatní děti MŠ mají stravu hromadně odhlášenou.  

• Pro děti, které nebudou navštěvovat MŠ a nadále budou zůstávat doma 

na distančním studiu, nadále platí možnost vyzvedávání stravy (pouze obědů), 

za dotovanou cenu, do vlastních jídlonosičů. Pro prvotní domluvu nás 

kontaktujte na stravovani@msvratimov.cz nebo telefonicky 596 768 831. 

 

5. K odhláškám, přihláškám můžete využívat všechny dostupné způsoby:  

• aplikaci www.strava.cz, 

• objednávkové terminály na výdejnách, 

• e-mailovou adresu stravovani@msvratimov.cz,  

• telefonicky 596 768 831. 
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6. Prodej stravného nebude na školách, pouze na pokladně při MŠ Vratimov: 

8. 4. 2021   6:00-8:00  11:00-16:00 

9. 4. 2021   6:00-8:00  11:00-13:00 

 

Strávníci, kteří mají u nás přeplatek z minulého období, mohou stravu dětem do výše 

přeplatku přihlásit některým z výše uvedených způsobů. 

 

7. Organizace výdeje stravy od 12. 4.  

 

Výdejna ZŠ Horní Datyně  

Děti distančního studia pro MŠ H. Datyně  11:25 – 11:40 odnos v jídlonosičích 

Žáci prezenčního studia    11:45 – 13:30 stravování v jídelně  

Žáci distančního studia pro ZŠ H. Datyně  12:15 – 12:30 odnos v jídlonosičích  

 

Výdejna ZŠ Datyňská  

Žáci prezenčního studia a zaměstnanci ZŠ  11:30 – 14:00 stravování v jídelně  

Žáci distančního studia    13:15 – 13:30 odnos v jídlonosičích  

 

Výdejna ZŠ Masarykovo náměstí  

Žáci prezenčního studia a zaměstnanci ZŠ  11:30 – 14:00 stravování v jídelně  

Žáci distančního studia    13:15 – 13:30 odnos v jídlonosičích  

S přáním pěkného dne 

 

 

Lucie Pokludová        

vedoucí školní jídelny 


