
 

Milí rodiče, 

zdravíme vás ze školní jídelny KMŠ Karolínka, ve které právě probíhá velká změna programového vybavení. Tento 
program nám umožní využívat nové technologie pro administraci chodu školní jídelny, usnadní práci, zlepší orientaci 
strávníkům a rodičům o objednané stravě, o úhradách a jistě mnoho dalších výhod. 

 

Budeme využívat stravovací systém „VIS“, jehož přednostmi jsou: 

Objednávání stravy přes Internet, a to buď ve webové aplikaci www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci, která je 
dostupná jak pro Android, tak pro IOs. Strávníci tak mohou objednávat a odhlašovat stravu z počítače, ale i ze všech 
chytrých mobilních telefonů a tabletů. 

Do aplikace se strávník hlásí bezpečně pomocí přihlašovacího jména a hesla. Po přihlášení má k dispozici jídelníček a 
informační servis pro rodiče. Přihlašovací údaje Vám zašleme v samostatném emailu po vyplnění a odevzdání 
Přihlášky ke stravování Vašeho dítěte. 

Při jakékoli Vaší změně v aplikaci je nutné kliknout na tlačítko ODESLAT! 

 

Výdej obědů bude probíhat po přiložení bezkontaktního čipu. Každý strávník obdrží čip oproti vratné záloze 120,- 
Kč. (prosíme o přesnou částku) Při vrácení nepoškozeného čipu se záloha vrací. K vyzvednutí budou čipy v kanceláři 
školní jídelny ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2021 v čase 8:00 – 12:00 h. Přineste, prosím, vyplněnou Přihlášku ke 
stravování. 

V příloze posíláme Předpis plateb pro nový školní rok 2021/2022. Číslo bankovního účtu zůstává stejné: 
2636451359/0800 

První splatná záloha je již v měsíci srpnu - k 15. 8. 2021 prosíme o úhradu 600,- Kč jako zálohu na zářijové stravné. 
(viz. Předpis plateb) Pokud nestihnete uhradit v srpnu, uhraďte prosím hned na začátku září. 

 

U VŠECH strávníků nastala změna v jejich variabilních symbolech.  

OD SRPNA 2021 POUŽÍVEJTE PŘI PLATBÁCH NOVÉ VARIABILNÍ SYMBOLY!!! 

Variabilní symboly dětí a strávníků najdete po přihlášení do aplikace pod tlačítkem „Informace“ 

Je nutné provést změnu variabilního symbolu u příkazu k úhradě, aby program správně přiřadil platby k Vašemu 
účtu. (Platby zaslané v srpnu ještě se starým variabilním symbolem budeme řešit individuálně.) 

 

V případě dotazů a problémů pište na email jidelna@kmskarolinka.cz 

Vařit pro děti ze ZŠ a SŠ začneme od 2. 9. 2021. 

Další informace na webu: https://www.kmskarolinka.cz/ 

 

Děkujeme za spolupráci, přejeme krásný zbytek prázdnin a těšíme se viděnou v novém školním roce, 

Buchlovská Romana 

vedoucí školní jídelny KMŠ Karolínka 

  


