Pokyny pro nové strávníky

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,
přečtěte si prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu Školní jídelny Gymnázia Jana
Palacha, Mělník, který je řízen pomocí programu VIS Plzeň. Vy strávníci, si řídíte objednávání stravy na PC
přes www.strava.cz. Nejjednodušší verze je stravovat se denně, pochopitelně existuje možnost stravovat se jen
v určité dny v týdnu (například jen v úterý a ve čtvrtek). Ten, kdo bude mít zájem, si zvolí automatické
přihlášení (automaticky se mu přihlásí oběd k 25 dni v měsíci na další období, ale jen za předpokladu, že bude
mít dostatek finančních prostředků na svém účtu).
1. Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři školy, nebo na
informativní schůzce pro budoucí studenty školy. Na ní, kromě základních osobních údajů vyplníte veškeré
předepsané údaje.
2. Přihlášku nutno odevzdat nejdéle do 30.6. Na základě odevzdané přihlášky Vám bude aktivován účet
strávníka, na Vaši e-mailovou adresu obdržíte přihlašovací údaje do programu www.strava.cz. Pak dojdete do
banky a tam uložíte na účet školy číslo 19-206040227 kód banky 0100 peníze, minimálně na 1 měsíc, což je
572,-Kč + 120,-Kč na zakoupení čipu. Máte-li účet u některého z peněžních ústavů, můžete využít možnost
trvalého příkazu. V tomto případě je nutné si uvědomit, že převod peněz trvá někdy několik dní. Pak je lepší
první platbu provést s dostatečným předstihem. Další možností platby je zadat souhlas se zřízením inkasa. O této
skutečnosti informujte vedoucího školní jídelny. Prodej stravovacích čipů probíhá poslední týden v srpnu, pokud
čip již vlastníte ze základní školy, je zapotřebí si zajít také do kanceláře pro aktivaci tohoto čipu.
3. Údaje pro vyplnění vkladového lístku do banky:
(na přesném vyplnění velmi záleží, dodržte proto bezpodmínečně následující pokyny)
číslo účtu – 19-206040227 kód banky 0100
variabilní symbol – žáci školy – evidenční kód žáka (novým strávníkům z budoucích prvních ročníků a primy
sdělí vedoucí školní jídelny), cizím strávníkům bude vygenerován.
konstantní symbol - KS – při placení složenkou 379, pro placení převodním příkazem 558.
specifický symbol - SS - 3333
Pokud bude některý symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází k neidentifikovatelné
platbě.
Z uvedeného logicky vyplývá, že každý strávník má v paměti počítače vedeno vlastní konto pod variabilním
symbolem.
Zadáte-li příkaz do banky třeba v pondělí odpoledne, ve středu ráno máme Vaši platbu
uvedenu ve výpisu. První oběd lze přihlásit na středu, na úterý se potraviny připravují podle počtu strávníků
evidovaného počítačem v pondělí do 14°° hod.
Z uvedeného vyplývá, že je potřebné peníze uložit do banky nejpozději v den, kdy na kontě budou peníze ještě
na dva, ale raději tři obědy.
V případě nemoci je možné odhlásit oběd na příští den buď osobně, nebo na PC anebo telefonicky na čísle:
315 648 084 od 7.30 do 13.45. Na pokyn daný po 14,00 hodině nelze již reagovat. V jídelně jsou od této hodiny
připravovány potraviny na počet přihlášených strávníků příštího dne. Oběd již hotový v den odhlášky je nutné
odebrat do vlastních přinesených nádob ( jídlonosičů).

Nutno podotknout, že v případě pokračující nemoci nelze odebírat dotovanou stravu,
proto si musí každý strávník na další dny nemoci obědy odhlásit!
V době školních prázdnin školní jídelna nevaří.

Stručný návod do webové aplikace www.strava.cz
V prohlížeči zadejte adresu www.strava.cz
Zadejte do kolonky Výběr jídelny: 3875, (číslo jídelny GJP Mělník) přejděte na uživatele a zadejte své
uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi v emailu a klikněte na Přihlásit. Jste přihlášeni.
Objednání (přihlášky) oběda(obědů):

Chci si objednat oběd např. na 6.9. :
Kliknutím na text Objednávky v horní části úvodní obrazovky vyvoláte dny, kdy je možné objednat obědy.
Kliknutím na řádku na obrazovce na oběd č. 1, 2, nebo 3 si vyberete dle jídelníčku požadovaný oběd.
Objeví se zelený čtvereček se zatržítkem (oběd je přihlášen).
Takto si můžete zadat objednávku oběda na celý měsíc, ale NEZAPOMEŇTE VOLBU OBJEDNÁVKY
POTVRDIT
kliknutím na ODESLAT (zelené tlačítko) v horní části obrazovky.
Objeví se hláška v horní části - ,,Objednávky byly úspěšně uloženy“.
Úplně stejným způsobem můžete přihlašovat obědy hromadně zakliknutím odpovídajících dnů, kdy chcete
oběd. Změny uložíte opět stiskem tlačítka ODESLAT.
Odhlášení oběda(obědů):
Chci si odhlásit oběd na 6.9. :
Kliknutím na text Objednávky stravy v horní části úvodní obrazovky vyvoláte následující okno.
Kliknutím na řádku na obrazovce na oběd č. 1, 2, nebo 3 přepínáte mezi stavem přihlásit (zelené +), odhlásit.
NEZAPOMEŇTE VOLBU ODHLÁŠKY POTVRDIT KLIKNUTÍM na ODESLAT v horní části obrazovky
(oblast 2).
Úplně stejným způsobem můžete odhlašovat obědy hromadně zakliknutím odpovídajících dnů, kdy nechcete
oběd a změny uložíte stiskem tlačítka ODESLAT.
Automatické přihlašování obědů:
V horní části obrazovky v záložce Nastavení zvolíte Automatické přihlášení.
Automatické přihlášení obědů číslo 1 na celý následující měsíc proběhne pouze v tom případě, že bude
aktivováno k 25 dni v měsíci předcházejícím (tedy do 24. září je třeba aktivovat automatické přihlášení na měsíc
říjen). Pokud není automatické přihlašování zrušeno uživatelem, platí i na další měsíce, ale jen za předpokladu,
že strávník bude mít dostatek finančních prostředků na účtu.
V případě, že strávník nebude mít dostatek finančních prostředků na účtu, bude mu oběd přihlášen pouze na ty
dny, které pokryje finanční částka na účtu strávníka. Po přiřazení další platby si musí strávník obědy přihlašovat
sám až do konce měsíce (automatické přihlašování je aktualizováno vždy 25. den měsíce). Na volbě mezi
obědem číslo jedna, dvě a tři se nic nemění, to si volí každý sám. Nezapomínejte v době nemoci, nepřítomnosti
strávníka si oběd odhlásit.
Důležité poznámky:
Pozor na veledůležité tlačítko ODESLAT v horní části obrazovky, tím ukládáte změny, zapomenete-li jej
zmáčknout, vámi provedené změny se neuloží.
Nezapomeňte, že odhlašovat stravu můžete do 14.00 hod. předcházejícího dne.
Příklad: úterní oběd odhlásíte do pondělních 14.00 hodin.
Stejně jako na internetu funguje obsluha v aplikaci pro chytré telefony - Strava.cz pro iOS nebo Android,
č. zařízení (jídelny 3875), přihlašovací jméno a heslo stejné jako na internetu.

Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd není možné vracet peníze.
Zapomenete-li uživatelské jméno a heslo, musíte v kanceláři školy co nejdříve osobně navštívit vedoucího školní
jídelny, kde Vám přístupové údaje znovu vytvoří. V případě pouze zapomenutého hesla
je možné na www.strava.cz heslo obnovit vlevo dole – Zapomenuté heslo, které Vám bude odesláno na email.
Pevně věřím, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli až do těchto míst. Přejeme si, aby naše spolupráce
probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni Vaše
připomínky řešit osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na čísle 315 648 084.
Jan Douděra
vedoucí školní jídelny

