Elektronický systém školní jídelny
Vážení rodiče,
školní jídelna v Dolních Kralovicích zavádí od května 2018 dvě novinky:
1. Elektronický čipový systém - nový systém výdeje stravy
2. Objednávání stravy přes internet a pomocí mobilního telefonu - obědy bude
možné přihlašovat a odhlašovat přes internet, bude možné sledovat stav konta a také
i to, zda si Vaše dítě svůj oběd odebírá.

1.

PRODEJ ČIPŮ

Každý strávník si opatří v kanceláři školní kuchyně snímací čip, který mu bude propůjčen
oproti záloze 120.- Kč. Čipy se budou vydávat od 28.05.2018 – 08.06.2018 (termín se může
změnit). Vzhledem k náročnosti celého procesu bude stravování pomocí čipů v průběhu května
a června ve zkušebním provozu. Chtěli bychom Vás proto požádat o spolupráci, aby děti měly
včas připravené peníze na zaplacení zálohy a celý proces se zbytečně neprotahoval.
V případě trvalého odhlášení obědů může strávník nepoškozený čip
bude mu vrácena záloha 120,- Kč. Čip platí po celou dobu školní docházky.

vrátit a

Jestliže strávník čip ztratí, musí tuto informaci neprodleně oznámit v kanceláři školní kuchyně
a co nejdříve zaplatit zálohu na čip nový, který mu bude přidělen.
Doporučujeme opatřit dítěti k čipu visačku ke klíčům se štítkem, na kterém bude uvedeno jeho
jméno a třída (např. http://www.euronakupy.cz/visacka-ke-klicum-plastova-zelena-10ks/visacky-ke-klicum/). V případě, že bude mít strávník čip opatřen touto visačkou, lze jej na
konci školního roku předat třídním učitelům a čipy pak budou uschovány v trezoru školy (aby
se zabránilo případné ztrátě během letních prázdnin).
Strávníci, kteří si v daný den budou odebírat oběd do jídlonosiče, vloží čip dovnitř označeného
jídlonosiče.

Pokud strávník čip zapomene, půjde na konec řady, počká až budou vydány obědy
strávníkům, kteří čip mají a pak mu po ověření bude vydán oběd. Prosíme však o důsledné
nošení čipů, zejména při akcích školy (plavání, výlety, projekty apod.), kdy se odkládají
aktovky.
Žákům 9. tříd se čipy již vydávat nebudou!!!

2.

OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET A POMOCÍ MOBILNÍHO
(CHYTRÉHO) TELEFONU

Strávník si může z domova odhlašovat a přihlašovat obědy, sledovat všechny změny,
rodiče si mohou kontrolovat stav konta a zda si jejich dítě přihlášené obědy odebralo.
Přihlašovat se budete moci prostřednictvím stránek www.strava.cz . Během měsíce května Vám
budou zaslány podrobné instrukce s přihlašovacími údaji.

Věříme, že připravovanou změnu pochopíte a pomůžete nám při rozjezdu nového systému svojí
trpělivostí. Jedná se o celkovou přehlednost pro Vás, Vaše děti i pro nás a také zvýšení úrovně
školního stravování.

Hezký zbytek dne
Veronika Vaňková

