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Pokyny k novému systému výdeje,objednávání a odhlašování obědů :

Od 2.března 2009 začne naše šk.jídelna používat nový, modernější systém výdeje a objednávání obědů. Stávající 
kartičky  budou  vyměněny  za   bezkontaktní  čipy  a  nově  zavádíme  možnost  objednávání  obědů,  jejich 
odhlašování, ale také kontrolu plateb stravného, či odebraných obědu na internetu elektronickou cestou.

Co nejdříve :

V průběhu dvou týdnů od 9. – 20.2. 2009 budou za  zálohu 100,- Kč  strávníkům přiděleny čipy,které začnou 
užívat  až  od  2.3.2009.  Tyto  čipy,  pokud  nebudou  zničeny  a  budou  funkční,  může  strávník  při  ukončení 
stravování na naší škole vrátit do kanceláře ŠJ, kde mu bude záloha vrácena zpět.
Do konce února budou platné stávající magnetické kartičky jak pro výdej,tak pro objednávky obědů.
Výběr 100,- a přidělení čipu bude organizováno přes třídní učitele žáků.

Jak užívat nové čipy :

Čip  je  vyroben  z tvrdého  plastu  a  opatřen  ouškem.Doporučujeme  přivěsit  jej  ke  klíčům nebo  na  závěsnou 
šňůrku,aby  se  zamezilo  jejich  zbytečným  ztrátám.Každý  strávník  je  povinen  prokázat  se  čipem  u  výdeje 
obědů.Nemá – li strávník čip,musí se nahlásit v kanceláři šk.jídelny a vypůjčit si náhradu.Pro správnou evidenci 
vybraných obědů není možné vydávat obědy bez čipu nebo náhrady.
Výdej obědů - strávník přiloží čip ke snímači a na obrazovce ve výdejně se objeví potřebné údaje  
Objednávka – po přiložení  čipu ke snímači  se na obrazovce objednávkového terminálu objeví  strávníkova 
stránka.Postup při změně jídla je stejný,jako doposud.
Odhláška oběda  – podobně jako při  objednávání  jídel.Odhlášku přijímáme do 7.30 hod.ráno! Zpětně se již 
odhlašovat nelze!

Objednávání a odhlašování po internetu :

- každému strávníkovi bude po 2.3.2009 na vyžádání přiděleno základní heslo a uživatelské jméno.Heslo 
si pak uživatel změní / podobně, jako při internetovém bankovnictví/.

- elektronicky si může odhlásit oběd do 7.30 hod ráno aktuálního dne
- objednávky oběda č. 2 uzavíráme předchozí den v 15.00 hod.
- změna oběda je vždy možná nejpozději týden dopředu.
- kontrolu odebraných obědů lze provést otevřením jídelního lístku minulých dní.Aktualizaci odebraných 

obědů budeme provádět nejméně 2x v týdnu.
- všechny dřívější možnosti odhlašování obědů/telefonem, e-mailem, písemně či osobně/ zůstávají 

v platnosti i nadále

Jak po internetu odhlašovat :
- prvně se strávník přihlásí pod přiděleným uživatelským jménem
- změní si heslo- které si musí pamatovat
- otevře stránky s jídelním lístkem a bude se řídit nabízenými pokyny
- před ukončením operací nezapomeňte potvrdit Vámi zadané zněny   !
- zapomene-li strávník své heslo,kontaktuje ved.ŠJ osobně
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