Změna přihlašování obědů od 1.2.2019
Čip k objednání stravy
Od 1.2.2019 je pro všechny strávníky ŠJ zaveden nový čipový systém pro přihlašování a výdej
stravy. Cizí strávníci si čip zakoupí v kanceláři ŠJ, pro žáky a zaměstnance je čip totožný s
čipem pro vstup do školy. Do 28.1.2019 si musí všichni strávníci čip zaregistrovat ve ŠJ, od
1.2.2019 bude probíhat výdej stravy pouze na základě zaregistrovaných čipů.
Cena čipu je 118,- Kč, po zaplacení se stává majetkem strávníka, v případě zničení nebo
ztráty si strávník musí zakoupit nový.

Ceny pro strávníky
Cena stravy pro žáky ubytované na DM: celodenní strava 87,- Kč, z toho snídaně a
přesnídávka 26,- Kč, oběd 28,- Kč, svačina a večeře 33,- Kč, pro žáky docházející pouze na
oběd je cena 28,- Kč.
Cena stravy pro externí (cizí) strávníky – oběd 60,- Kč
POZOR: Dle Vyhlášky o školním stravování §4 odst. 9 má žák nárok na oběd za 28,- Kč pouze
v případě přítomnosti ve škole a první den plánované nepřítomnosti ve škole. Jinak je brán
jako externí strávník s cenou oběda 60,- Kč.

Výdejní doby:
Snídaně
Obědy
Večeře

06:15 – 07:15
11:00 – 13:00
17:15 – 18:00

Přihlášení stravy
Přihlašování a odhlašování stravy bude probíhat on-line, pouze ve výjimečných případech je
možno si stravu objednat nebo odhlásit telefonicky na čísle 573 381 253 nebo osobně u
vedoucí ŠJ. Strava musí být nahlášena nebo odhlášena nejpozději do 07:00 hod aktuálního
dne. Ubytovaní studenti na domově mládeže si mohou odhlásit večeři (na aktuální den) a
snídani (na následující den) do 12:00 hod.

Přihlášení stravy on-line
Jednoduché objednávání a odhlašování stravy najdete na stránkách www.strava.cz, kde si
můžete objednat nebo odhlásit oběd kdykoliv a odkudkoliv. Strávníci se do systému
přihlašují pod uživatelským jménem a heslem (které každý obdrží u vedoucí ŠJ) a mají k
dispozici: potvrzení objednávky, stav účtu, měsíční přehledy, upozornění na nevyzvednutou
stravu a další informace.

Postup při objednávání stravy on-line:
V prohlížeči zadáme adresu www.strava.cz
Přihlašovací kód jídelny SŠNO Bystřice pod Hostýnem je: 4605.
Uživatel:
příjmení.jméno
např. novak.jan
Heslo:
příjmení.jméno
např. novak.jan
Zadejte Přihlásit. Heslo po prvním přihlášení si prosím změňte v menu Nastavení.
V menu Objednávky zatrhnete stravu, kterou jste si vybrali a potvrďte položkou Odeslat.
Další informace naleznete v podrobném popisu přihlašování a odhlašování stravy viz příloha.

