
Nový způsob omlouvání stravného 

-internetové odhlašování/přihlašování/ stravného od 1.5.2022    
/přes počítač nebo mobil/                    Začít můžete již v dubnu. 

odhlašování P,O,S do 14.00 hodin den předem, už žádné sms zprávy a omlouvání v MŠ

 Děti jsou automaticky každý měsíc přihlášeni ke stravování, státní svátky mají odhlášeny.    
Ale v případě nedostatku peněz na účtu strávníka/0 až mínusová částka/, objeví se v kreditu na 
internetu, Vám půjde odhlásit stravné, ale už si ho nepřihlásíte. Dokud stravné neuhradíte, nemůže 
se dítě stravovat. V případě problémů kontaktujte vedoucí stravování. Plaťte podle „info pro 
rodiče“. Najdete je na www.skolazabcice.cz 

Odhlášení stravného na pondělí vždy do 14.00 v pátek. 

Pokud nestihnete omluvit, máte možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.15 až do 
11.40 hodin. I každý první den nemoci, další dny již musíte omluvit.  

Jak na to?    www.skolazabcice. cz – školní jídelna-klik na záložku-jídelníček MŠ, online omlouvání 

id: jsou to vlastně poslední čtyři čísla variabilního symbolu strávníka 980000 včetně zadání    

      nul /kdo bude potřebovat id číslo, ať kontaktuje vedoucí stravování/ 

heslo: heslo -  potom přihlásit - vyskočí tabulka: Změna hesla nebo změnit v nastavení 

původní heslo: heslo                   nové heslo: nově zadat Vaše heslo do obou políček 

kliknout na změnit heslo /pokud zapomenete heslo, kontaktujte vedoucí stravování/ 

Potvrzení emailem můžete použít, aby Vám program odesílal Vaše odhlášky, není povinné 

                                   odesílat potvrzení o objednávkách….ve čtverečku lze zaškrtnout – uložit email 

Moje alergie   nemusíte vypisovat nic 

Na obrazovce se objeví:  

uživatel: Jméno a příjmení Vašeho dítěte                    kredit: zbývající částka na účtu strávníka 

Domů zobrazí se jídelníček, šipkami se posunuje zpět a dopředu 

           modře svítící políčko vedle jídla lze omluvit/šedé políčko nelze aktivovat/ 

           Nesmíte si omlouvat pouze jen přesnídávky. Lze omluvit přesnídávka, oběd, svačina nebo 

           pouze svačina. 

   potom vždy zadat uložit objednávku  a odhlásit se/pokud zapomenete uložit, stravné se neodhlásí/       

Komunikace můžete vložit email přímo pro vedoucí stravování, sdělit svůj požadavek…a odeslat         

Vyúčtování  jsou tam informace vložené vždy-konec právě uplynulého měsíce a aktuální zůstatek 

Kontakty informace o jídelně                  Nápověda                          Odhlásit zadat vždy pro ukončení 

Nastavení použít při změně hesla nebo emailu 

Při potížích neváhejte kontaktovat vedoucí stravování  TF: 773380203 

 

 

http://www.skolazabcice.cz/
http://www.skolazabcice/

