
ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY 

ZŠ JANA WERICHA

Vzhledem k rozsáhlým rekonstrukcím školní kuchyně a jídelny bude stravování žáků 

ZŠ Jana Wericha v průběhu září zajišťovat školní jídelna ZŠ genpor. Františka 

Peřiny v ulici Socháňova.

Organizace vydávání obědů od 2. září 2021 bude následující:

Přípravná třída, první a druhý ročník se budou stravovat v náhradní jídelně 

v budově ZŠ Jana Wericha, kam budou žákům obědy ze ZŠ genpor. Františka 

Peřiny dováženy.

Třetí až devátý ročník bude na obědy docházet do jídelny ZŠ genpor. Františka 

Peřiny za doprovodu pedagogických pracovníků. Harmonogram organizace průběhu 

stravování bude žákům zveřejněn na začátku září dle aktuálního počtu přihlášených 

zájemců o oběd.

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

V souvislosti s rekonstrukcí školní kuchyně a školní jídelny přechází škola na nový 

stravovací systém VIS. Objednávání obědů bude probíhat online na webových 

stránkách www.strava.cz nebo přes mobilní aplikaci, případně telefonicky na čísle 

731 202 331.

Mobilní aplikaci stahujte zde:

pro Android      pro iOS

 

 

 

 

 

 

 

Jídelní lístek bude zveřejněn na výše uvedených webových stránkách. 

K vyzvedávání obědů se budou i nadále využívat stávající čipy, bankovní účet i 

variabilní symboly strávníků rovněž zůstávají v platnosti. 

http://www.strava.cz/


Po dobu náhradního stravování je nutné objednat obědy na další týden do 

čtvrtka předchozího týdne.

Prodej čipů pro nové žáky ZŠ Jana Wericha bude probíhat ve dnech 30. a 31. 8. 

2021 ve vchodu č. 1 od 7:30 do 10:00 hodin a od 13:30 do 16:00 hodin. Cena 

čipu je 40 Kč. Při koupi čipu zároveň obdržíte přístupové kódy pro objednávání 

obědů.

Podrobné informace o způsobu objednávání a přístupové kódy budou zaslány 

strávníkům na email nebo telefonní číslo, které byly nahlášeny hospodářce školní 

jídelny v minulých letech. Pokud do pondělí 30. 8. 2021 neobdržíte přístupové 

kódy, kontaktujte prosím hospodářku školní jídelny na tel. 731 202 331.

Pokud se Vám přihlášení do systému nepodaří, pošlete, prosím, email na adre-
su stoklasova.lenka@zs-jana-wericha.cz . Do předmětu napište Žádost o při-
hlašovací údaje a za tento text vložte Váš email ( např. Žádost o přihlašovací 
údaje jindrich.karel.ruzicka@seznam.cz ).

Zašleme Vám přihlašovací údaje na zadaný email.


