Vážení rodiče a strávníci,
v rámci zkvalitňování služeb jsme pro Vás zřídili službu, kde budete moci objednávat a kontrolovat stravu
prostřednictvím internetu. Kromě objednávání, odhlašování stravy lze kontrolovat docházku Vašeho dítěte na
oběd. Pro registraci strávníků a pro objednání stravy na internetu postupujte podle následujích pokynů:

Registrace služby
Zájemci o tuto službu si zvolí své přihlašovací jméno a heslo pro první přihlášení do této služby pomocí přihlášky
v dolní části tohoto formuláře, vedoucí ŠJ jej následně zanese do systému.
Heslo si můžete změnit při přihlášení do internetového objednávání, jméno pouze v kanceláři ŠJ.
Přihlašovací formulář vyplňte a odevzdejte třídní učitelce.
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
Pokud chcete, můžete do formuláře zadat e-mailovou adresu, na kterou vám system může zasílat tyto zprávy:
- potvrzení objednávky
- nedostatečná výše konta
- neodebraná strava
- měsíční přehled

Objednávání stravy
Od 1.2. 2014 lze pak objednávat, měnit a odhlašovat stravu na internetu na adrese: www.strava.cz
(odkaz na stránkách www.zsmalsice.cz)
 Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku číslo zařízení.






Číslo jídelny při ZŠ Malšice je 3884. Jste přihlášeni do „své“ jídelny.
Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste odevzdali na přihlášce. Jste přihlášeni do systému a
můžete odhlašovat stravu v odkazu Objednávky stravy. Portál dále nabízí přehled o výdeji stravy (pouze u
strávníků s čipy a kartami), přehled o platbách, historii zpráv atd. Vše je dostatečně popsáno v nápovědě.
Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele.

OD 1.2.2014 SE RUŠÍ ODHLÁŠKY POMOCÍ E-MAILU.
PŘÍPADNÉ DOTAZY ZODPOVÍ VEDOUCÍ ŠJ IVETA BRUNOVÁ. (tel. 773444563, e-mail: jidelna.malsice@seznam.cz)
-------------------------zde odstřihněte, vyplňte a odevzdejte tř.učiteli (zadané údaje si uložte)---------------------------------

Přihláška na objednávání stravy přes internet
Jméno a příjmení strávníka ……………………………………………………………………………………
Internetová adresa : www.strava.cz
Číslo jídelny: 3884
Uživatelské jméno: ……………………………………(příjmení+jméno, malými písmeny bez čárek a háčků, např. novakjiri)
Heslo: ………………………………………………… (malými písmeny bez diakritiky)
email: …………………………………………………….. (e-mail, pokud chcete zasílat Vámi vybrané zprávy – viz výše)
Aktualizace údajů na internetu se provádí pravidelně denně v pracovní dny v: 6:00 hodin a ve 14:00 hodin, e-maily
budou rozesílány pravidelně každý pátek ve 14 hodin.
Tato přihláška pro objednávání internetem bude aktivována nejpozději do 31.1.2014.

Podpis zákonného zástupce:

