Návod k používání internetové aplikace pro objednávání stravy:
Vážení strávníci, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků naší školy, od 1. září 2015 jsme pro Vás připravili nový
stravovací systém. Tento systém Vám umožní pohodlně provádět přihlášky, odhlášky a změny odběru stravy ve
školní jídelně pomocí aplikace na internetu. Samozřejmostí je použití aplikací pro mobilní telefony (Android a
IPhone a ostatní). Na webových stránkách naší školy také najdete vždy aktuální jídelníček na 14 dní dopředu.
Na jídelníčku i v objednávkách jednotlivých strávníků pro Vás uvádíme alergeny, včetně stručného popisu
skladby jídla, pokud tato skladba nevyplývá z jeho názvu. Od druhého týdne budeme do jídelníčku zařazovat
každé úterý a čtvrtek dva druhy jídla. Později, po zaběhnutí provozu, předpokládáme možnost výběru ze dvou
menu denně.

Výdej stravy:
Výdej stravy je možný pomocí čipové karty elektronicky po jejím přiložení k výdejnímu terminálu. Kartu obdrží
každý strávník spolu s přihlašovacími údaji na webové rozhraní (jméno a heslo) v zalepené obálce. Cena karty
činní 45,- Kč a bude uhrazena hotově v kanceláři hospodářky školy při vyzvednutí obálky.

Placení obědů:
Vždy nejpozději k 20. dni v měsíci na měsíc následující (př.: do 20. října na měsíc listopad)!
Výjimkou je měsíc září, kdy platbu na září je třeba uhradit co nejdříve po obdržení platebních údajů a
variabilního symbolu strávníka ( v září tedy platíte 2 x )
•
•

Bankovním převodem na účet vývařovny Pod Lipkami, č.ú.: 115-774290267/0100 (KB a.s.).
Hotově v kanceláři naší školy.

Upozornění: Strávníci ZŠ jsou vždy přihlášeni automaticky (po zaplacení) na měsíc dopředu a mají možnost si
stravu odhlásit dle uvážení. Změny menu lze provádět nejpozději 3 dny před výdejním dnem, jinak je
automaticky vydáváno menu č.1. Odhlášení lze provádět na internetu vždy do 13:30 na den následující. Pokud
si stravu nestihnete včas odhlásit, je první den nemoci možné si oběd vyzvednout od 11.30.v naší škole.
Neodhlášené obědy jsou započítány jako odebrané a tudíž musí být uhrazeny. Ve výjimečných případech je
dítě možné odhlásit za stejných podmínek / den předem do 13.30 / v ZŠ u paní Ziny Krškové, tel.: 257 319 521,
nebo v kuchyni ve ŠJ MŠ Pod Lipkami u pana L. Vocelky, tel.: 731 485 166. Prohlížení jídelníčku: Na webu školy
v sekci Informace pro rodiče a dále Informace ke stravování najdete položku Aktuální jídelníček. Po kliknutí se
vám zobrazí aktuální jídelní lístek naší školy. Jídelníček je společný pro MŠ i ZŠ. Strávníci ZŠ mohou pokračovat
odkazem Přihlášení do systému, kde lze provádět odhlášky a změny menu atd. Číslo naší jídelny je již
předvyplněné. Při prvním přihlášení vyplníte položku uživatele, tj. vaše evidenční číslo, dále vyplníte přidělené
heslo pro první přihlášení, které obdržíte od účetní školní jídelny.

Po prvním přihlášení doporučujeme v menu nastavení provést tyto změny:
•
•
•
•

Změnit si heslo, zadat vlastní.
Vyplnit e-mailovou adresu kam chcete zasílat zprávy z jídelny.
Vpravo změnit zprávy, o které nemáte zájem, označené vám budou systémem posílány automaticky.
Jakékoliv změny potvrďte pomocí zeleného tlačítka ODESLAT!!!

Na kartě OBJEDNÁVKY lze provádět odhlášení, změny a přihlášení stravy. Nezapomeňte potvrdit zeleným
tlačítkem ODESLAT. V aplikaci ze vám zobrazuje:
•
•
•
•

•

Nevyzvednutá strava
Stav konta.
Celkový přehled plateb po celou dobu vašeho školní docházky.
Další zprávy ze systému pokud jste je požadovali a potvrdili v sekci NASTAVENÍ.
Podrobný návod všech funkcí najdete v sekci NÁPOVĚDA.

