Internetový objednávkový systém – informace
Vážení strávníci, vážení rodiče
Koncem loňského roku zakoupila škola program pro internetové objednávání a
odhlašování stravy.
Během příštího týdne bude program nainstalován a po odzkoušení uveden do
provozu. Chtěla bych vás proto informovat o některých změnách v odhlašování
stravy.
Podmínky pro odebírání obědů zůstávají stejné tak, jak jsou uvedeny ve
Vnitřním řádu školní jídelny.
Připomínám:
- pokud přijde platba na účet, má strávník přihlášen obědy č. 1 do výše
kreditu.
- strávník má nárok na oběd pouze v případě, že je přítomen ve škole a
první den nemoci, kdy si může oběd odebrat do jídlonosiče v době mezi
11.30 – 12.00 hod.
- další dny nemoci je povinen oběd odhlásit (viz vyhláška 107/2005 Sb.)
- odhlášení stravy nebo změnu oběda je nutno provést do 10.00 hod. na
další den resp. dny. Tento čas je nutný z provozních důvodů.
- V případě náhlého onemocnění proveďte odhlášku na aktuální den
(pokud si pro oběd nemůžete přijít) telefonicky nejpozději do 7.00hod.
na tel. čísle 516499564, což je pevná linka, na kterou se dovoláte do
kuchyně. Vzhledem k tomu, že bývám 2x týdně dopoledne na
odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě, nemohu akceptovat odhlášky na
aktuální den prostřednictvím emailu ani mobilu. Pro ostatní komunikaci
zůstává email i číslo mobilu 777540964 v platnosti.
- Za náhlé onemocnění se nepovažuje plánovaná návštěva lékaře, účast na
sportovní akci apod. To je nepřítomnost, o které se ví delší dobu
dopředu. Děti si na to musí myslet a obědy si mohou odhlašovat i sami
na terminále čipem.
Určitě jste zaznamenali, že i přes zvyšování cen potravin, držíme již několik let
stejnou cenu oběda. Pokud budou tato pravidla odhlašování stravy dodržována,
budeme ke zdražování obědů přistupovat v krajním případě.

Jak jsem již uvedla, během tohoto týdne by měl být nainstalován nový program.
Každý strávník dostane přístupové heslo, kterým se přihlásí na svůj účet.
Na tomto účtu budou stejné informace jako na terminále.
Jídelní lístek, kalendář, kde pokud budou obědy zaplaceny, bude u každého
dne uvedena jednička (tu si může strávník změnit na dvojku - oběd č. 2, nebo
na nulu – odhlášeno). Pokud nebudou na účtu peníze, u dnů bude uvedeno
písmeno K (není kredit), oběd nebude možno přihlásit. Odebrané obědy budou
označeny písmenem A. Budete mít tedy přehled, jestli dítě na oběd chodí.
Předpokládám, že od února by mohl být program v provozu, samozřejmě
počítám s tím, že na nový program si budeme všichni muset zvyknout a naučit
se s ním pracovat, ale věřím tomu, že pokud budeme spolupracovat, bude pro
nás všechny přínosem.
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