
Školní jídelna při Mateřské škole ve Velkém Ořechově

Manuál ke stravovacímu systému pro cizí strávníky

Od 1. ledna  2020 spouštíme nový systém přihlašování a odebírání obědů.
Objednávka oběda se provádí prostřednictvím internetu a to na www.strava.cz

s číslem jídelny 7371 a přihlášení jménem a heslem, které obdržíte u 
vedoucí školní jídelny, poté si heslo upravíte podle sebe, skládá se z 
písmen a číslic. Zde lze objednávat i odhlašovat oběd, sledovat kredit, 
nastavit si zasílání oznámení atd. Pro odběr stravy je nutné zakoupit čip, 
který se stává majetkem strávníka, tento čip lze dobít v hotovosti 
u vedoucí ŠJ nebo inkasem z účtu na účet jídelny 288982938/0300  nebo 
příkazem k úhradě na tentýž účet, vše s přiděleným variabilním symbolem 
strávníka, které obdržíte při zakoupení čipu.

Pokud máte dosud používané stravenky, musíte je spotřebovat do pátku 20. 
prosince 2020. Doporučujeme pořídit si čip v prosinci tak,  aby mohl být 
používán již od začátku ledna 2020. 
Přihlášení oběda on-line je možno učinit s předstihem až na 14 dnů dopředu, případně
do 7, 30 hodin v daný den, změnu pro aktuální den lze provést do 7, 30 hodin  
ráno, pro další dny kdykoli. Můžete si nastavit zasílání potvrzení ze ŠJ na váš e-
mailový účet.

Pokud někdo ze strávníků nemá možnost přihlašovat si jídlo přes internet, může
se dohodnout s vedoucí školní jídelny na ponechání čipu v ŠJ a den předem nebo
ráno do 7,15 hodin zavolá na telefon ŠJ, kde mu bude jídlo objednáno. Podobně 
to může být řešeno i v případě obědů s roznáškou.

V závažných případech lze provést odhlášku již přihlášeného oběda telefonicky  
nejpozději do 7,30 hodin na telefonu 733 470 578. Přihlášený a neodebraný oběd 
bude strávníkovi odečten z kreditu. 
Objednávka oběda není automatická, ale je nutno ji udělat prostřednictvím výše 
uvedené internetové stránky / počítač či telefon/ na www.strava.cz s číslem jídelny 
7371 a přístupovými údaji strávníka. Strávník při odběru oběda v ŠJ přiloží čip ke 
čtečce a bude mu vydáno jídlo buď ke konzumaci v jídelně nebo do jídlonosiče stejně
jako tomu bylo dosud.
Při zavádění systému Vám vedoucí ŠJ ráda vysvětlí podrobnosti. Systém je 
jednoduchý a jistě se v něm rychle zorientujete.
Zároveň prosíme o vrácení formuláře přihlášky ke stravování. Formuláře jsou 
k vyzvednutí i v kanceláři ŠJ.
Přihláška je platná pouze s originálním podpisem strávníka.

http://www.strava.cz/


Vyúčtování plateb bude provedeno v případě ukončení stravování.

Poplatek za čip je 150,- Kč (stopadesátkorun českých), v případě ztráty nebo
poškození je nutno zakoupit si nový, případě ukončení stravování bude poplatek
za nepoškozený čip vrácen.

Případnou ztrátu čipu ihned hlaste vedoucí ŠJ k zablokování, aby nedošlo ke
zneužití neoprávněnou osobou.

V případě, že čip nebude aktivní po dobu 12 měsíců, propadá a čip i stravovací
účet bude ze strany poskytovatele deaktivovaný.

 

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme v kanceláři ŠJ.

                                                            Vedení ŠJ při MŠ Velký Ořechov


