Informace k odhlašování stravy a k volbě oběda 1 nebo oběda 2
Odhlašovat stravu můžete:
1. přes internet www.strava.cz, přihlašovací údaje Vám budou poskytnuty při zakoupení stravy na
měsíc září 2014, dále pak denně v době od 7,00 do 10,00 hod., podrobnosti pak v sekci nápověda
výše uvedené webové stránky
2. emailem jidelna@sportgym-ostrava.cz
3. telefonicky 596 752 255
Veškeré odhlášky je nutno nahlásit nejpozději den předem /pracovní den/ do 10,00 hod.
Strávník je po zaplacení přihlášen ke stravě na další měsíc. V případě nemoci nebo nepřítomností ve škole je
povinností strávníka se ze stravy odhlásit nejpozději do 10.00 hodin den předem. Pouze první den
nepřítomnosti je možno si stravu vyzvednout do jídlonosiče od 11.00 do 11.15 hod. Další dni nepřítomností ve
škole je strávník povinen se ze stravy odhlásit. V opačném případě bude strávníkovi doúčtován doplatek za
neoprávněně odebranou stravu (25,-Kč).
Každý strávník musí mít současně zakoupenou kreditní kartu (35,-Kč) nebo bezkontaktní čip (115,-Kč). Je
použitelná po celou dobu stravování. Prodává se v kanceláři jídelny denně v době od 7.00 do 10.00 hod.
V případě neprovedení platby inkasem bankou z důvodu nedostatku prostředků na vašem účtu, musí být
stravné neprodleně uhrazeno v hotovosti v kanceláři ŠJ v termínu určeném k výběru stravného tj. denně od
7.00 do 10.00 hod.
Přihláška na objednávání internetem – pro strávníka
Internetová adresa:
Číslo zařízení (jídelny):

www.strava.cz
0633

Uživatelské jméno:
(příjmení.jméno, malými písmeny, bez diakritiky, např. novak.jiri )
Heslo:
(evidenční číslo strávníka, které je vytištěno na pokladním dokladu při hotovostní platbě stravného)
Email strávníka:
Aktualizace údajů na internetu se provádí pravidelně denně v pracovní dny v 10,00 hod. Po této hodině již
nelze provádět žádné změny pro následující den.
Tato přihláška pro objednávání internetem bude opět aktivována pro dalších 24 hod.
………………………………………………….zde oddělte……………………………………………………
Přihláška na objednávání internetem – pro vedoucí ŠJ
Příjmení, jméno: …………………………………………………………………………..
Třída, škola:

…………………………………………………………………………..

Uživatelské jméno: ……………………………………………………………………..
(příjmení.jméno, malými písmeny, bez diakritiky, např. novak.jiri )
Heslo: ………………………………………………..
(evidenční číslo strávníka)
Email strávníka: ………………………………………………………………………….

Podpis: ……………………………..

