VÝBĚR OBĚDŮ POMOCÍ INTERNETU
A
ODHLÁŠKY OBĚDŮ
Nejprve si zvolíme UŽIVATELSKÉ JMÉNO a HESLO UŽIVATELE, které sdělíme školní jídelně.
POSTUP:
1) Připojíme se na internet
2) V internetovém prohlížeči zadáme adresu www.strava.cz
3) Do položky VÝBĚR JÍDELNY zadáme číslo 3505 (krok 3 provádíme pouze při prvním přihlášení,
příště si bude internetový server toto číslo pamatovat a vyplní je automaticky).
4) Provedeme PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE
5) Do položky UŽIVATEL zadáme UŽIVATELSKÉ JMÉNO přesně tak, jak bylo zavedeno do
počítače ve školní jídelně.
6) Vyplníme položku HESLO opět přesně tak, jak bylo zavedeno do počítače ve školní jídelně.
7) Klikneme na OBJEDNÁVKY (nabídka vlevo nahoře) a provedeme výběr obědů kliknutím na jídlo,
které chceme nebo provedeme odhlášku stravy kliknutím na zatržítko v zeleném čtverečku (zmizí).
8) Potvrdíme položku ODESLAT
DOPORUČENÍ STRÁVNÍKŮM:
Pro vlastní kontrolu klikněte po odeslání znovu na Objednávky stravy a ověřte si, jak jste provedli výběr
obědů. Máte-li možnost, raději si objednávku vytiskněte (nabídka vlevo) pro případnou reklamaci záměny
objednaného pokrmu.
Pokud máte zájem o posílání přehledů odebraných obědů elektronickou poštou, sdělte školní jídelně svou emailovou adresu, na kterou mají být přehledy posílány. Sdělení jsou zasílána automaticky počítačem a nelze
do nich zasahovat.
Strávník, který má obědy zaplacené v termínu (do 20. dne běžného měsíce) a neprovede výběr, má
automaticky přihlášen oběd č. 1.

ODHLAŠOVÁNÍ a jiné ZMĚNY provádíme nejpozději DEN PŘEDEM DO 12:30!!!
UPOZORNĚNÍ!!!
V době nepřítomnosti žáka, studenta ve škole je strávník (rodiče, zákonný zástupce) povinen stravu
odhlásit.
(Zákon MŠMT č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) § 119, vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb, o školním stravování).
Pokud strávník (zákonný zástupce) přihlášenou stravu neodhlásil, může stravu vyzvednout do nosiče jídel
pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, za podmínek určených školní jídelnou
v souladu s právními a hygienickými předpisy, kterými je se školní jídelna povinna ze zákona řídit. Pokud si
rodiče (zákonní zástupci žáků) přeji stravu odebírat i když žák není přítomen ve škole, bude ŠJ účtovat
žákům cenu oběda v plných nákladech, které se skládají z nákladů na potraviny, nákladů na věcnou a
osobní režii. Plné náklady na oběd budou účtovány i těm žákům (zákonným zástupcům žáků), kteří
v době nepřítomnosti ve škole obědy neodhlásili a nevyzvedli.

