Vážení rodiče, milí žáci,
od 1.2.2017 bude možné vybírat pro stravování ve školní jídelně ze dvou nabízených jídel.
Všichni strávníci budou mít přednastaven oběd číslo 1.
Objednávání (přihlašování a odhlašování) obědů
Pokud budete chtít změnit volbu, případně oběd odhlásit, využijte přihlášení do vašeho účtu
na internetu. Nyní dostáváte uživatelské jméno a heslo, které si můžete při prvním přihlášení
(www.strava.cz) změnit. Odhlásit oběd je elektronicky možné pouze do 8.00 hodin
předcházejícího dne. Ve výjimečných případech je odhlášení možné e-mailem
(tinkova@zstgmdrasov.cz) nebo na telefonním čísle 774 230 417 do 7.00 hodin daného dne.
Pro komfortní objednávání a odhlašování stravy z mobilních telefonů a tabletů s operačním
systémem Android je připravena aplikace strava.cz, která je pro všechny naše strávníky
zdarma. Aplikace je ke stažení zdarma na Google Play.
Stravu si strávníci mají možnost přihlašovat a odhlašovat též čipy. Stravu lze objednat pomocí
čipu v objednacím boxu (umístěn v prostorách školní jídelny).
Prázdniny a ostatní hromadné akce pořádané školou budou automaticky odhlášeny všem
strávníkům, kterých se to týká. Stravu je možné vyzvednout do jídlonosiče pouze první den
nemoci dítěte, další dny nepřítomnosti musíte odhlásit. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy
propadají. Výdej obědů je od 11.30 hod. do 13.30 hod.
Platba za stravování
Obědy plaťte prosím na účet u Moneta Money Bank, a.s. 158945848/0600
- převodem z vašeho účtu
- trvalým příkazem
- v hotovosti v kanceláři ŠJ (pouze ve výjimečných případech)
Počet dnů ve 2. pololetí školního roku 2016/2017
Měsíc
dnů
7-10 let
11-14 let
15 a více
21,24,25,leden
21
441,504,525,únor
19
399,456,475,březen
18
378,432,450,duben
17
357,408,425,květen
21
441,504,525,červen
22
462,528,550,----------------------------------------------------------------------------------------------celkem
118
2478,2832 ,2950,Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují
určitý věk.
Platí se vždy předem do 15. dne na další měsíc. Můžete platit i na více měsíců.
Při platbě uvádějte jméno a variabilní symbol. (v. s. je po dobu stravování stejný)
Přeplatky budou převedeny na další školní rok. Při větším přeplatku je možné převést částku
na účet zákonného zástupce. Při ukončení stravování (ukončení docházky) je přeplatek
převeden na účet zákonného zástupce.

V tomto okamžiku je třeba převést na účet školy pod vaším variabilním symbolem
mimořádnou platbu ve výši úhrady za 1 měsíc. Prosíme vás proto o provedení této platby
obratem. Dosud se totiž platila strava zpětně, nyní je třeba s elektronickým objednacím
systémem platit platbu dopředu. (kdo má na účtu peníze, může objednávat)
Čip
Aby bylo možné oběd odebrat, je třeba, aby vaše dítě mělo k dispozici čip. Čip je nutné
zakoupit u vedoucí školního stravování paní Tinkové do 31.1.2017 za cenu 115 Kč, po
ukončení docházky se záloha oproti čipu vrací. Pro usnadnění nákupu žáků prvního stupně
odevzdejte prosím 115 Kč třídní učitelce, která dítěti čip vydá. Děti, které chodí do školní
družiny, budou v následujících dnech instruovány paní družinářkou a proběhne praktický
zácvik, aby věděly, jak si jídlo objednat, změnit. Žáci, kteří do družiny nedochází, se mohou
obrátit na paní učitelku konající dohled v jídelně, která jim přihlašování vysvětlí.
Současně doporučujeme zejména mladším dětem zavěsit čip na kroužek s např. nějakým
přívěskem, aby se jim čip v aktovce lépe hledal, a současně jej případně poznaly. Pokud dítě
čip ztratí, je třeba zakoupit nový.
Manuál pro přihlašování - odhlašování stravy, správu účtu
Stravu si budete objednávat na www.strava.cz, kde si vyberete jídelnu (ta naše má číslo
2524), doplníte uživatele (dostanete od paní Tinkové nebo třídní učitelky), doplníte heslo
(dostanete, ale je třeba IHNED změnit) a jste vyzváni k vyplnění e-mailu (je třeba doplnit).
E-mailovou adresu prosím vyplňte, neboť si můžete nastavit, že vám budou chodit informace
o nedostatečné výši konta, neodebírané stravě, měsíční přehled, individuální spotřební koš a
potvrzení došlé platby. Doporučujeme zvolit zejména informaci o nedostatečné výši konta a
neodebírané stravě, abyste měli lepší přehled o stravování vlastního dítěte.
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

