Informace pro strávníky
Školní jídelna zavedla službu pro strávníky – objednávání přes internet.
Školní jídelna nově zavádí internetový objednávkový systém, který umožní strávníkům a
jejich zákonným zástupcům objednávání obědů – přihlašovat a odhlašovat stravu, měnit oběd
č. 1 na oběd č. 2, sledovat prováděné platby a okamžitý stav konta, zjistit odběr obědů.
Pravidla pro přihlašování, odhlašování a změnu výběru oběda (č. 1 za č. 2) se mění (viz.
rozpis u terminálu) .
Důležitá upozornění










strávník si vyzvedne v kanceláři ŠJ požadované údaje pro první vstup do systému
při prvním přihlášení do systému komunikace vyplní strávník v nastavení požadované
údaje (včetně e-mailové adresy),
strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti, v opačném případě neprodleně
změní heslo za nové,
strávník odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla,
strávník bere na vědomí, že chybně zadaná (nepotvrzená) objednávka (změna č. oběda
po 13.00 hod. na další následující den např. v PO na ST., v ÚT na ČT atd.) a také
přihláška a odhláška doručená jídelně po uzávěrce (do 13.00 hod. na následující den
např. v PO na ÚT, ve ST na ČT atd.) nebude provedena,
jídelna nenese odpovědnost za nepřijaté zprávy v důsledku výpadku elektrického
proudu, telekomunikační sítě nebo internetu,
strávník odpovídá za své přihlášky a odhlášky,
jídelna po uzávěrce vyhodnotí přijaté objednávky, vyhodnocené změny jsou
automaticky provedeny a strávník může provést kontrolu svého účtu.

Objednávkový systém neumožní strávníkovi komunikaci (přihlášení obědů a provádění
změn), pokud nemá na kontě odpovídající výši finančních prostředků k požadovaným
úkonům. V měsíci srpnu je nutné uhradit stravné na měsíc září, v září na měsíc říjen
atd.
o Online objednávání na adrese: www.strava.cz
o Objednávání stravy:
číslo zařízení 0354
o Přihlášení uživatele:
uživatel ……
heslo strávníka ……
(k vyzvednutí v kanceláří ŠJ v uvedené pracovní době)
o Objednávka stravy: proveďte Vámi požadované operace
(přihlášení, odhlášení nebo změnu čísla obědu)
o Odeslat: požadované operace jsou zavedeny do systému ke zpracování
Přihlášky a odhlášky odeslané po uzávěrce (po 13.00 hod.) nebudou na následující den
zpracovány!

