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Důležité informace pro strávníky k provozu školní jídelny 

SYSTÉM iCanteen od 1.9.2022 

 

Stručný návod k přihlášení do systému iCanteen pro všechny strávníky: 

1) Na webových stránkách školy http://www.mshradec.eu/ záložce JÍDELNÍČEK najdete odkaz na 

přihlašovací systém iCanteen. https://jidelna.zshradec.cz/faces/login.jsp. 

2)  Zároveň na obrazovce uvidíte jídelníček na daný týden. 

3) Pomocí jména a hesla, která Vám budou předána od vedoucí školní jídelny, se přihlásíte do systému. 

4) Po přihlášení na hlavní stránce vidíte jídlo na daný den a kalendář na celý měsíc. Dny v kalendáři, 

které jsou vyznačeny modrou barvou, znamenají, že máte přihlášený oběd, zatímco žlutou barvou je 

označen nepřihlášený oběd. Pokud ho chcete přihlásit, stačí kliknout vlevo na vypsaný jídelníček a 

vybrat si jídlo. To samé platí při odhlášení nebo změně jídla. Prokliknutím si vyberete, co budete 

chtít. Po kliknutí myší na jakýkoliv den se tento den zvýrazní tmavě modrou barvou.  

5) Přihlašování/odhlašování a změna jídla na následující den bude možná nejpozději den předem do 12 

hodin. 

Na obrazovce vpravo dole je otazník, na který si kliknete, a vidíte iCanteen – Uživatelský 

manuál, tedy stručný návod k přihlášení do systému iCanteen pro všechny strávníky. 

 

Pokyny pro žáky ZŠ Hradec nad Moravicí  
- Žáci základní školy Hradec nad Moravicí si vyzvednou v sekretariátu čipy. 

-  Záloha na čip je vratná a činí 100 Kč. 

- Čip bude sloužit k vydání stravy ve školní jídelně nebo k přihlášení/odhlášení a změně jídla na 

terminálu. Přihlašovací údaje (jméno a heslo) slouží k přihlašování/odhlašování a změně jídel přes 

internet viz iCanteen – Uživatelský manuál, tedy stručný návod k přihlášení do systému 

iCanteen pro všechny strávníky.  

- Přihlášení/odhlášení jídla na následující den bude možné učinit nejpozději den předem do 12 hodin. 

- Je nutné zaplatit obědy vždy měsíc dopředu z důvodu zavedení nového systému. Pokud by vznikl 

dluh, nebude možné zadávat objednávky stravy a dítěti nebude vydán oběd. 

 

Přihlašovat/odhlašovat stravu můžete ve výjimečných případech u vedoucí školní jídelny. (na 

telefonním čísle 553/784241, mob. 733 310 110, e-mail. : jidelna@mshradec.eu.) 
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