Vážení rodičia,
V školskej jedálni /ďalej len ŠJ/ je inštalovaný elektronicky systém výdaja a objednávania stravy
s využitím osobných identifikačných čipov, ktoré nahrádzajú stravné lístky. Záloha 1ks čipu, ktorý musí
vlastniť každý stravník ak sa chce stravovať je 5 €. Po ukončení stravovania čip vrátite a bude Vám
vrátená záloha úmerná opotrebovaniu čipu.
1. Čip dostanete v kancelárii ŠJ. Je jedinečný a použiteľný len pre stravníka, ktorý ho nadobudol.
V prípade straty čipu je potrebné zavolať vedúcej ŠJ, ktorá čip zablokuje. Ak čip nenájdete musíte si
zakúpiť nový.
2. Postup registrácie služby na internete: - prihlášku s číslom zariadenia už vlastníte. Zvoľte si Vaše
jedinečné prístupové meno(užívateľa) a heslo. Pripravte si ich dopredu – čím jednoduchšie, tým
lepšie. Odovzdávate ju pri preberaní čipu.
Užívateľ a heslo – môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky napr. novakjozef /min. 8 znakov/
Môžete tiež zadať e-mailovú adresu, na ktorú vám systém môže zasielať tieto správy:
-

potvrdenie objednávky, nedostatočná výška konta, neodobratá strava, mesačný prehľad.

Pri zriadení služby môžete určiť, ktoré z týchto správ si prajete zasielať. Heslo, email a zasielanie
správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému v sekcii Nastavenie používateľa.
Objednávanie stravy – podmienkou je plusové konto užívateľa
-

od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá objednávať strava na internete na adrese : www.strava.cz
tu zvoľte v sekcii stravník položku objednávanie stravy
v ďalšom dialógu zvoľte položku prihlásenie užívateľa
dostanete sa do dialógu pre prihlásenie. Vyplňte a potvrďte položku číslo zariadenia /90084/. Toto
číslo ste obdržali pri registrácii služby. Ste prihlásený do svojej jedálne.
Vyplňte a potvrďte položky užívateľ a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii služby. Ste
prihlásený do systému a môžete objednávať stravu.
pre objednávanie stravy potvrďte položku objednávky stravy. Vykonajte požadované zmeny
svojich prihlášok a odhlášok. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením položky Odoslať!!!
Zo systému sa odhláste potvrdením položky odhlásenie užívateľa.

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz
Tí, ktorí nemajú prístup na internet budú objednávky a odhlášky na stravu uskutočňovať v priestore
školskej jedálne, kde bude sprístupnený počítač.
3. UPOZORNENIE: tieto kroky je možné uskutočniť len v prípade Vášho plusového konta na Vašom
účte. Preto je nevyhnutné platbu za stravné uhrádzať vopred minimálne 5 dní pred prvým odberom
stravy. Stravník musí pri platbe uviesť do variabilného symbolu evidenčné číslo, ktoré dostane pri
odovzdaní prihlášky na stravu. V prípade, že tak neurobí, alebo sa uvedie nesprávne evidenčné číslo,
platba nemôže byť pripísaná na jeho konto. Ak z nejakého dôvodu vznikne z Vašej strany problém
a vy sa nestihnete prihlásiť“ – prineste doklad o zaplatení do školskej jedálne a my Vám
uskutočníme aktualizáciu.

OZNAM
Záloha za čipy sa uhrádza v pokladni denne
od 10:00 do 13:00 hod.
Čipy sa vydávajú v kancelárii školskej jedálne
bočný vchod cez dvor od 10:00 do 13:00 hod.
/denne okrem stredy/

