Základní škola a mateřská škola Tršice, příspěvková organizace
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Tel.: 585 412 640

Oznamujeme, že od 1. února 2017 je ve školní jídelně zavedeno odebírání obědů
pomocí identifikačního čipu.
Tento čip si přijdete zakoupit v hotovosti u vedoucí školní jídelny každý den
od 6,00h – do 14,30h, nejpozději do 31. 1. 2017 !!
(V tuto chvíli ještě nejsou čipy k odebrání. Včas budete upozorněni, kdy čipy
zakoupit.)
Každý strávník si zakoupí identifikační čip za cenu 115, - Kč (vratná záloha),
který slouží k výdeji oběda a je platný po celou dobu školní docházky.
Při koupi čipu dostane strávník vstupní hesla k přístupu na internetové stránky
www.strava.cz, na kterých si bude každý strávník sám objednávat a odhlašovat
obědy tak jak potřebuje, nejpozději však do 14h den dopředu.
Při ztrátě si musí strávník zakoupit čip nový.
Ztrátu identifikačního čipu je strávník povinen nahlásit vedoucí školní jídelny,
čip mu bude zablokován, a pokud ho nenajde, musí si zakoupit nový. Po
ukončení docházky do školní jídelny je možné do dvou měsíců nepoškozený a
funkční čip vrátit.
Jak zacházet s čipem
 Strávník si zakoupí za 115,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
 Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
 V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejov ý terminál, který na
displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd
přihlášený a zaplacený. Potom vydá personál kuchyně stravu.
 Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje
stravy. (Již nebude možné platit obědy zpětně. To znamená, že na konci
měsíce musíte mít zaplaceno stravné na celý následující měsíc. Pokud strávník
nebude mít zaplacené obědy nejpozději poslední den v měsíci na měsíc
následující, nebude strava vydána do doby, než budou obědy zaplaceny.)
 Stejně tak u čipu, který už byl ten den term inálem označen. Oběd vydán
nebude.
 Ztratí-li strávník čip, musí si za 115,- Kč zakoupit nový.
 Pokud je čip poškozený, nebude vrácena záloha 115, - Kč.
 Čipy nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkov i. Proto
není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
 Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte
šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 115, -Kč po odevzdání
nepoškozeného čipu do jídelny.
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Jaké jsou výhody tohoto systému pro vás, vaše děti a školu?
a) Možnost odhlášení stravy vašeho dítěte prostřednictvím webového rozhraní
na našich webových stránkách – již nemusíte složitě telefonovat, případně
mailovat do školy. Zadáním přihlašovacích údajů, které obdržíte při koupi
čipu, můžete stravu odhlásit z pohodlí vašeho domova.
b) Přehled rodiče o odebrané stravě a platbách. Na webovém rozhraní uvidí
rodič přesné datum a hodinu, kdy dítě stravu odebralo.
c) Při připnutí čipu ke klíči dítěte a při případné ztrátě těchto klíčů dokážeme tyto
klíče jasně identifikovat.
d) Systém čipů je obvyklý na 99 % ostatních základních škol. Systém čipů funguje
také na středních školách. Děti z naší školy budou mít při přechodu na střední
školu s čipovým systémem zkušenost.
e) V souvislosti se zavedením čipového systému neplánujeme zvýšení ceny
stravného.
f) Škole se zjednoduší a zpřehlední skladové účetnictví a management školní
jídelny.

Proškolení pro strávníky k objednávání stravy přes internet proběhne v průběhu měsíce
ledna.
V případě dotazů kontaktujte školní jídelnu na tel.: 585 412 640, nebo na e-mailové adrese
skolni.jidelna@zstrsice.cz

v Tršicích 14. 12. 2016

Žáková Veronika
vedoucí školní jídelny

