Váţení rodiče,
naše škola má nově nainstalován elektronický systém výdeje stravy s vyuţitím osobních identifikačních ţetonů.
Obědy budou placeny inkasem z Vašeho běţného účtu, vţdy po 15. dnu v měsíci. Formulář k vyplnění
vyzvednete spolu s ţetonem v kanceláři ŠJ. Ţádáme Vás o vyplnění tohoto souhlasu s inkasem na účet 10006657703544/0600. Vyplněný a podepsaný souhlas odevzdejte v kanceláři vedoucí jídelny. Na říští školní rok
bude záloha na zářiové obědy strţena v srpnu.
Strávníci budou mít po strţení částky na příslušný měsíc automaticky přihlášené obědy na kaţdý den, v případě
nepřítomnosti si musí oběd odhlásit sami.
Ţák si zakoupí bezkontaktní ţeton v ceně 115,-Kč, který bude slouţit po celou dobu školní docházky jako
stravenka. Po ukončení docházky bude po navrácení ţetonu tato částka vrácena v hotovosti. V případě ztráty je
nutno ztrátu nahlásit a zakoupit si ţeton nový.
Přihlášení a odhlášení stravy lze provést nejpozději den předem a to do 14:00 hodin osobně, internetem nebo
telefonicky na čísle 380 331 264, kde můţete zanechat zprávu na záznamníku, nelze posílat SMS zprávy!
Případné dotazy vyřizuje vedoucí školní jídelny Ludmila Táchová na výše uvedeném telefonním čísle.
Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:
Registrace služby
Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdrţíte číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy
na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uţivatele) a heslo. Připravte si je dopředu –
písemně se jménem ţáka a třídou, kterou ţák navštěvuje.
Uživatel -můţe obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
Heslo – pro první přihlášení do systému, můţe obsahovat čísla a písmena bez diakritiky, po prvním přihlášení změňte !
Můţete téţ zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém můţe zasílat tyto zprávy:
potvrzení objednávky
nedostatečná výše konta
neodebraná strava
měsíční přehled
Při zřízení sluţby můţete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můţete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení
uţivatele.
Objednávání stravy
Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu téţ na internetu na adrese: www.strava.cz
Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte poloţku Zařízení. Toto číslo jste obdrţeli při
registraci sluţby (3501). Nyní jste nasměřováni do „své“ jídelny.
Vyplňte a potvrďte poloţky Uţivatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci sluţby a předali do školní jídelny.
Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můţete objednávat stravu.
Pro objednávání stravy potvrďte poloţku Objednávky. Proveďte poţadované změny svých přihlášek a odhlášek.
Změny nezapomeňte uloţit potvrzením poloţky Odeslat.
Ze systému se odhlaste potvrzením poloţky Odhlášení.
Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz

