Vážení rodiče
se zakoupením čipu pro své dítě jste získali také možnost objednávat a odhlašovat obědy
prostřednictvím internetu. Máte-li o tuto službu zájem, postupujte prosím podle následujících
pokynů:

Registrace služby
1. Nahlaste svůj zájem vedoucí školní jídelny (telefonicky, e-mailem nebo osobně)
2. Obdržíte přístupové jméno (uživatele) a heslo
3. Spusťte internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte www.strava.cz (doporučujeme
uložit mezi oblíbené položky)

4. Klikněte na přihlášení uživatele – zadejte číslo zařízení 1432 (toto můžete uložit zaškrtnutím
volby „uložit vybrané zařízení“).
5. Zadejte přidělené uživatelské jméno a heslo
(získané od vedoucí jídelny). Údaje můžete uložit
pro další přístup
6. Můžete též zadat svou e-mailovou adresu, na
kterou systém může zasílat tyto zprávy:
a. potvrzení objednávky
b. nedostatečná výše konta
c. neodebraná strava
d. měsíční přehled
7. Po prvním přihlášení přejděte do nabídky
Nastavení uživatele a změňte si heslo, zabráníte
tím přístupu neoprávněné osoby do Vašeho účtu
(nezapomeňte vyplnit heslo shodně do obou
políček – Heslo i Ověření hesla a zvolené heslo
si zapamatujte). Heslo – může obsahovat čísla a
písmena bez diakritiky.Pokud jste zadali emailovou adresu, systém Vám umožní nastavit,
které služby si přejete oodebírat. Své nastavení
potvrďte tlačítkem Odeslat.

8. Heslo, e-mail, a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému
v sekci Nastavení uživatele.
9. Objednávávní stravy – od následujícího dne po registraci lze pak obědy objednávat
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b. Ve formuláři pro individuální strávníky jsou v jednotlivých
řádcích zobrazeny jídla, které lze přihlašovat či odhlašovat.
Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí poklepáním myší
na příslušný řádek, čímž se provádí změna stavu
příslušného řádku. Stav přihlášeného jídla je zobrazen
ikonkou a stav nepřihlášeného nezobrazením ikony.

c. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat
10. Ze systému se odhlaste volbou v menu Odhlášení uživatele.
11. Další pokyny jsou v menu Nápověda
Důležitá upozornění:
Obědy na daný den lze jakýmkoliv způsobem (telefonicky, e-mailem, výše popsaným způsobem)
odhlašovat pouze do 8 hodin ráno. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Tyto pokyny si můžete vyžádat na e-mailové adrese sj.zelenec@seznam.cz

