
Elektronický způsob 

odhlašování/přihlašování stravy 
 

nově můžete od 7.2. 2022 Vaše dítě přihlásit/odhlásit elektronicky ze stravování těmito dvěma 

způsoby: 

 

1.přes odkaz na webových stránkách MŠ: 
 – sekce jídelna – odkaz přihlašování/odhlašování stravy (přihlašovací údaje Vám byly předány na 

lístečku a zaslány emailem, pokud se k Vám z nějakého důvodu nedostaly, kontaktujte vedoucí ŠJ, 

která je Vám předá) 

 

-po kliknutí na tento odkaz budete přesměrování na stránky, kde je k dispozici jídelníček, zde zadáte   

v pravém horním rohu do tabulky své přihlašovací údaje a bude Vám tak umožněn přístup k 

Vašemu účtu, kde můžete své dítě přihlašovat/odhlašovat – stále platí NEJPOZDĚJI DEN 

PŘEDEM DO 14.00 HOD. 

 

-POSTUP: 

A/ na horní liště si vyberete denní, týdenní, měsíční přehled jídelníčku 

B/kliknutím na daný den odhlásíte/přihlásíte stravu  - pro lepší přehlednost jsou používány čtyři 

barvy: 

modrá  -  rušení je povoleno 

zelená – objednávání je povoleno 

červená- objednání ani rušení není povoleno 

žlutá-přeobjednání je povoleno 

 

Podrobný návod je k dispozici na úvodní stránce, kde se v levém dolním rohu nachází symbol 

otazníku, pokud na něj kliknete, budete mít k dispozici podrobnější manuál. Je třeba ale počítat s 

tím, že nebudou přístupné všechny nabízené funkce. 

 

2.přes aplikaci iCanteen (přístupné pouze pro Android) 
-do svého mobilního telefonu si stáhnete přes google play aplikaci iCanteen 

-po nainstalování zadáte: 

ID stravovacího zařízeni tj. 3009  + své přihlašovací údaje 

-tím se přihlásíte do aplikace a jednoduchým kliknutím na požadovaný den v jídelníčku se můžete 

odhlásit nebo přihlásit ke stravování 

 

PROSÍM POZOR!!! 
• webové stránky pracují v režimu  offline, tzn. že ne všechny možnosti zmíněné v manuálu 

programu budou uživateli zpřístupněny 

• u dětí z MŠ mohou rodiče své dítě odhlásit pouze na celý den (tedy ze všech chodů – 

dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim), jednotlivé chody, např. odpolední 

svačinu může odhlásit pouze pracovník jídelny 

• na horní liště je vždy k dispozici aktuální zůstatek na stravném, pokud je hodnota 

záporná, nelze dítě přihlásit ke stravování (je třeba nejdříve zaslat peníze a navýšit tak 

kredit – tedy hodnota kreditu musí být kladné číslo) 

• prosím upřednostňujte elektronický způsob odhlašování, velmi nám tím ulehčíte práci 

• od nového školního roku bude možné stravu odhlašovat/přihlašovat již pouze elektronicky 

 


