Základní škola a mateřská škola Častolovice, Komenského 209,
517 50 Častolovice
Informace pro strávníky školní jídelny.
Naše školní jídelna pokračuje v nabídce dvou druhů hlavního jídla a to pro žáky základní
školy, zaměstnance, důchodce a cizí strávníky. Polévka bude vždy stejného druhu.
Děti v MŠ budou mít vždy první druh hlavního jídla. Ostatní strávníci, pokud si nezvolí druhé
hlavní jídlo, a nezruší jej, budou mít vždy první druh hlavního jídla.
Systém odhlašování a přihlašování, volba oběda
a to nejpozději den předem do 13.30 hodin /pracovního dne/
Podle školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má
strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Za
pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka. První den
neplánované nepřítomnosti si zákonný zástupce může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a
další dny neplánované nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt ve škole a žák tudíž nárok
na dotované stravné nemá, stravu odebrat nemůže a je povinný se odhlásit. Odhlášené obědy
jsou odečteny.

Způsob odhlašování, přihlašování, volba oběda :
- v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky 494 323 821
- přes e-mail : jidelna@zs-castolovice.cz, je nutné uvádět příjmení, jméno
a třídu žáka
- přes internet na adrese : www.strava.cz, pomocí přihlašovacího kódu, který má
strávník přidělen
- terminál – v jídelně ZŠ
Výše uvedený systém a způsob odhlašování, přihlašování jsou závazné pro všechny stravované .

Postup při volbě odhlašování, přihlašování, volba oběda přes internet.
Navštivte kancelář školní jídelny, zde obdržíte číslo zařízení pro přihlášení uživatele
a přístupové jméno uživatele, heslo..
Je možno si také dohodnout znění hesla a předání přihlašovacího jména uživatele a čísla zařízení
e-mailem na adrese jidelna@zs-castolovice.cz

Po potvrzení se dostanete na úvodní stránku, na které jsou kontaktní údaje školní jídelny a
jsou zde zobrazovány informace pro strávníky. V levé části úvodní obrazovky je již ovládací
menu internetové aplikace.
Nejdůležitější volbou tohoto menu je volba OBJEDNÁVKY STRAVY.
Přes tuto volbu se dostanete již k vlastnímu objednávání stravy. Změny v objednávkách se
provádí pouhým kliknutím na řádek s druhem jídla, který si chceme přihlásit nebo odhlásit.
Pro uložení provedených objednávek je třeba kliknout na volbu ODESLÁNÍ.
Při sjednání služby si přímo ve školní jídelně můžete domluvit zasílání následujících zpráv na
emailovou adresu, kterou uvedete:
- potvrzení objednávky
- upozornění na nedostatečnou výši konta
- měsíční přehled zpracování

- upozornění na neodebranou stravu
Identifikace strávníků v jídelně ZŠ
- strávníci se identifikují kartou
- karta stojí 35,- Kč a je platná po celou dobu stravování
- pokud strávník kartu zapomene, bude mu po ověření údajů v kanceláři ŠJ vydán náhradní
doklad
- při ztrátě karty je nutné zakoupit kartu novou a starou zablokovat
Častolovice dne : 1.9. 2018
Zapsala : Papáček Petr., škol.jídelna
Mgr. Odl Martin, ředitel školy

