Informace ke školnímu stravování
ZŠ Fantova využívá moderní elektronický systém pro přihlašování, odhlašování a výdej stravy pomocí
bezkontaktních čipů. Tento systém umožňuje:






on-line přihlašování a odhlašování stravy
výběr z 2 druhů jídel,
získávat prostřednictvím e-mailu přehled o stravování dítěte,
sledovat stav finančního konta,
využívat informace ohledně alergenů.

Způsob přihlášení:
1. Zákonní zástupci vyplní přihlášku ke stravování a odevzdají ji osobně vedoucí školní jídelny nebo zašlou emailem na adresu: jidelna@fantovka.cz do 29. 6. 2018.
2. Každý strávník je povinen zakoupit si čip v hodnotě 150,-Kč, který má „životnost“ minimálně 9 let a je
přenosný do dalších škol k využití v rámci stravování nebo vstupu do školy apod. Od 20. 8. budou čipy
k dispozici v kanceláři školy, poté je třeba navštívit vedoucí školní jídelny – ta čip zaktivuje a předá zákonným
zástupcům přihlašovací údaje do stravovací aplikace.
3. Žáka přihlásí zákonní zástupci ve Školním programu kliknutím na své jméno v pravém horním rohu. Objeví
se nastavení, poté v políčku www.strava.cz – uživatel - heslo zadáte přihlášení dle přihlašovacích hesel, která
obdržíte od vedoucí školní jídelny. Potvrdíte kliknutím na Uložit propojení. Správnost propojení ověříte
kliknutím na záložku Oběd v horní liště Školního programu.
4. Na každý následující měsíc se strávník nepřihlašuje, je přihlášen automaticky. Volba objednání stravy přes
internet z domova se z důvodu normování provádí nejpozději do 14. hodiny předešlého dne a to pouze POPÁ. Nárok na výdej stravy prokazuje strávník bezkontaktním čipem nebo v případě zapomenutí náhradní
stravenkou, kterou si vyzvedne u vedoucí ŠJ. Ztrátou čipu se neztrácí hodnota přihlášené stravy, ale je nutné
zakoupit čip nový. Strávník si může přihlásit a odhlásit oběd osobně nebo telefonicky týž den, a to do 8 hodin.
Pro placení obědů využíváme formu inkasa, viz přihláška. Podrobné informace získáte na našich webových
stránkách www.fantovka.cz a v tištěné podobě se zakoupením čipu, jakékoli další dotazy Vám zodpoví
vedoucí školní jídelny Marie Caisová na tel: 380 312 179 nebo e-mailu: jidelna@fantovka.cz.

