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ПРО ШКІЛЬНУ ЇДАЛЬНЮ

Наша їдальня Початкової школи Коменського 668 надає:

• харчування для своїх учнів
• забезпечує випуск кредиток в рамках програми «Шкільне молоко» і  

«Фрукти до шкіл»
• харчування для працівників школи
• в рамках додаткової діяльності харчування для інших осіб (наприклад : 

літніх людей, працівників компаній, дітей приміських таборів і т.д.)

Меню складається з урахуванням основ здорового харчування, ми готуємо зі 
свіжих продуктів, використовуємо пропозиції сезонних фруктів і овочів. 
Звертаємо увагу на різноманітність і збалансованість страв.

ВАРТІСТЬ ОБІДІВ:

Вартість обідів учнів регулюється постановою Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту. Учень класифікується за категорією залежно від того, чи 
досягне він необхідного віку в даному навчальному році (тобто з 1.9. до 31.8). У 
кожного травника повинен бути куплений чіп, без якого неможливо 
харчуватися. Чіп служить протягом усього відвідування школи. У разі втрати 
учень, який харчується в їдальні (strávník) повинен придбати чіп новий.

При зміні категорії учня необхідно змінити суму постійного доручення!

• категорія 7 - 10 років 32 крони
• категорія 11 - 14 років 34 крони
• категорія 15 і старше 35 крон
• чіп 120 крон
• доплата за недотований обід 44 крони
• інші особи 82 крони

СУММА ЩОМІСЯЧНИХ ПОСТІЙНИХ ДОРУЧЕНЬ ЗА КАТЕГОРІЯМИ:

• категорія 7 - 10 років 704 крони
• категорія 11 - 14 років 748 крон
• категорія 15 і старше  770 крон
• інші особи  1.804 крони

 ДОСТАВКА ОБІДІВ:

• учні та працівники школи з 11.45 до 14.00
• учні 1-й день хвороби до харчоблока   з 11.15 до 11.35/13.45 до 14.00

(коробка для їжі)
• інші травники з 11.15 до 11.35
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СПОСОБИ ПРОДАЖУ ОБІДІВ

1. Готівкою - як правило, обіди продаються в останній робочий день місяця 
(згідно з розміщеним графіком) в офісі шкільної їдальні, біля входу в 
їдальню, біля головного входу в будівлю школи.

2. Безготівково - у вигляді постійного доручення після заповнення заявки 
на безготівковий платіж, що підлягає сплаті на 15 день попереднього 
календарного місяця, крім червня та липня. Заявка повинна бути подана 
завжди до 10 числа попереднього місяця. Учень отримує виділений 
змінний символ (реєстраційний номер учня), під яким будуть 
ідентифіковані всі платежі. Учні автоматично реєструються на 
харчування після оплати. У разі неоплаченої боргової вимоги, учень не 
може бути зареєстрований на харчування.

ЗАМОВЛЕННЯ, ВИПИС ТА РОЗРАХУНОК ОБІДІВ

1. Через аплікацію www.strava.cz - щодня до 13:00 наступного дня (на 
підставі коду доступу, який призначається під час запису на харчування).

2. Особисто в офісі шкільної їдальні з 7.00 до 8.00 год.
3. Надзвичайно телефоном, у разі незапланованої відсутності учня на 

заняттях (наприклад, хвороба) за номерами: 596 910 682 або 775 349 273, 
в даний день з 6:00 до 6:30.

4. При оплаті готівкою суми за виселені обіди нараховуються готівкою 
станом на 30.6. відповідного календарного року. 
Для безготівкових платежів переплати нараховуються на 30.6. 
відповідного календарного року і повертаються раз на рік у липні, 
безготівково, на Ваш рахунок.
При зміні категорії студента необхідно змінити суму постійного 
доручення!

ЯК НАЛАШТУВАТИ ПОСЛУГУ ТА ЗАМОВИТИ ОБІДИ ЧЕРЕЗ АПЛІКАЦІЮ 
WWW.STRAVA.CZ

Номер їдальні: 3631

Ім'я доступу/ користувач  ім’япрізвище (наприклад,
                                                                       novakbretislav), без діакритики

Пароль для першого входу в систему дата народження (наприклад, 
                                                                      12092001)

Тепер ви ввійшли в систему. Ви підтвердите пункт «Замовлення страв» 
(Objednávkа stravy). Внесіть необхідні зміни до своїх реєстрацій і відмов. 
Збережіть зміни та підтвердіть пункт «Надіслати» (Odeslat). Для виходу з 
системи підтвердіть пункт «Вихід користувача» (Odhlášení uživatele).

http://www.strava.cz/
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Інструкція щодо вибору з двох видів страв
Шкільна їдальня початкової школи дозволяє з 1.9.2021 вибрати у вівторок, 
середу та четвер з двох страв (див. меню). Якщо ви не зацікавлені у виборі, 
не хвилюйтеся, ви автоматично отримаєте обід, який вибере більшість 
учнів. Інструкції щодо замовлення страв можна знайти на сайті www.strava.cz.

 Обід номєр 2 кожен учень може вибрати на сайті www.strava.cz  не 
пізніше п’ятниці до 13:00 на вівторок

 Не пізніше ніж в понеділок до 13.00 на середу
 Не пізніше вівторка до 13:00 на четвер
 Обід номєр 2 готується тільки в тому випадку, якщо його вибере мінімум 

30 учнів. Якщо це число менше, всі учні обідають номєр 1 автоматично.

Якщо кількість бажаючих обід номєр  1 не буде мінімум 30, всім буде вибраний 
обід номєр 2. 

 На меню, яке вивішується в шкільній їдальні, один день наперед буде 
перекреслений обід, який не варять.

Схема вибору страв така ж, як і виписки та замовленняї страви:

1. Тут, у розділі «Учень» (Strávník), виберіть пункт «Замовлення страв» 
(Objednávkа stravy).

2. Потім виберіть «Вхід користувача» (Přihlášení uživatele).
3. Заповніть і підтвердіть пункт «Номер їдалні» (Číslo zařízení) 3631 і ви 

увійшли в «вашу їдальню».
4. Заповніть і підтвердіть пункти «Користувач» і «Пароль» (Uživatel a 

Heslo). Тепер ви увійшли в систему.
5. Потім підтвердьте пункт «Замовлення страв» (Objednávkа stravy). 

Внесіть необхідні зміни до своїх реєстрацій і відмов. Не забудьте 
зберегти зміни, підтвердивши пункт «Надіслати» (Odeslat).

6. Вийдіть із системи, підтвердивши пункт «Вихід користувача» (Odhlášení 
uživatele).

Обід номєр 2 неможливо замовити по телефону.

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
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КОНТАКТ ТА ІНШІ ДАНІ

Банківський рахунок шкільної їдальні: 2102031616/2010 – FIO BANKA

Змінний символ: призначається при записі на харчування

Номер шкільної їдальні 3631

Тел.:  596 910 682

Моб.: 775 349 273

Електронна пошта: sjkomenskeho@seznam.cz

Сайт харчування:  www.strava.cz

Керівник шкільної їдальні: Turská Vlasta, Dis.

Головний кухар: Pokludová Petra

Кухарі: Osladilová Eliška

Csémiová Gabriela

Libišová Hana

Studenská Alena


