Vážení rodiče,
od 1.září 2012 Vám nabízíme novou službu – objednávání stravy přes internet.
Zde si budete sami posílat bankovním převodem peníze na účet dítěte, hlídat kredit,
vybírat a odhlašovat obědy. Novým programem tak získáte přehled jak se Vaše dítě
stravuje a zda stravu odebírá, ušetříte čas a peníze za telefonování.
Návod jak objednat obědy přes internet.
1.Do vyhledávače na internetu zadáte adresu http://strav.nasejidelna.cz/0104
2.Vpravo na obrazovce se ukáže tabulka s uživatelským jménem a
heslem.Uživatelské jméno se skládá z prvních 5 písmen příjmení /malých písmen/ a
osobním číslem žáka.
3.Zadáte například mouro1234 do uživatelského jména a to samé do hesla.
Zmáčknete přihlásit. Ještě jednou tento úkon zopakujete.
4.Zobrazí se Vám program, kde je nahoře lišta s uvedením času, data, aktuálního
stavu vašeho účtu /kreditu/, jméno, výdejna. Další řádek jsou ikony. První znázorňuje
denní jídelníček. Kliknete na datum v kalendáři vlevo a zvolíte oběd. Políčko v
kalendáři se zbarví modře. Další ikona je jídelníček měsíční. Zde se Vám zobrazí
jídelníček pod sebou. V ikoně objednávky uvidíte co jste si objednali zda oběd 1
nebo 2, kolik kusů a kolik jich bylo odebráno. Zobrazuje se pouze tento a příští týden.
Program to jinak neumožňuje. V nastavení si můžete změnit heslo, ale nesmíte ho
zapomenout. Pak následuje nápověda - podrobný návod programu objednávek přes
internet, informace a odhlášení z programu.
Pro Vás je nejdůležitější vědět, že obědy se objednávají 2 dny předem do 14:00
hodin a zrušit lze ještě ten samý den do 8:00 hodin ráno.
Podotýkám, že oběd lze zrušit se závažných důvodů, to je nemoc. Bude se
kontrolovat s docházkou v třídní knize.
I nadále platí, že po prvním dnu nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče nebo žák
obědy na další dny odhlásit. Jinak budete hradit plnou hodnotu obědu.
Nižší ročník 44,- vyšší 46,-Kč.
Doporučujeme objednat si přes internet ve středu večer na další týden. Ve čtvrtek
po 14:00 hodině nelze objednat na pondělí. Více než na jeden týden dopředu nelze
objednat.
Peníze posílejte dostatečně dopředu, aby se Vám nestalo, že nemůžete objednat
z důvodu nulového kreditu.Též počítejte s prodlením několika dnů, než budou peníze
připsány na účet.
Kdo nemá možnost posílat peníze bankovním převodem, může je přinést do
kanceláře ŠJ v úřední dny, to je první 3 pracovní dny v měsíci.
Kdo nemá internet objednává si stravu, jako doposud, na terminálu ve školní
jídelně.
Internetovou adresu na objednávání stravy už znáte, variabilní symbol /osobní číslo
žáka/ s heslem obdrží žák první dny v měsíci září osobně prostřednictvím třídního
učitele po odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky ke stravování.
Prosím, vyzkoušejte tento nový program, případné nejasnosti a dotazy Vám ráda
zodpovím po telefonu nebo osobně v kanceláři ŠJ.
Věra MOUROVÁ
vedoucí ŠJ Napajedla
tel: 577 944 281

