Informácie ŠJ pre dochádzajúcich stravníkov OA
Vážení stravníci, naša školská jedáleň má elektronický spôsob objednávania, odhlasovania a výdaja
stravy.
Vydávanie stravy cez :
- bezkontaktné čipové kľúčenky/5,-€/ (náhrada za stravenky)
- ISIC karty
Odhlasovanie (prihlasovanie) cez :
- terminál (PC) v jedálni
- WEB /www.strava.cz ; zariadenie : 9622 ; uživateľ : priezviskomeno ; heslo: evidenčné číslo
stravníka 0000
Od 01.09.2017 každý stravník platí stravu vopred vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci .
Platby šekom budeme tiež akceptovať – pozor ! /pripísanie platby na účet trvá až 5 pracovných dní/.
Platba za stravu sa uhrádza na č. ú.: 7000483673/8180 Štátna pokladnica
Poplatok za stravu :
- obed : 19 x 1,63 € = 30,97 €
- obed športová trieda : 19 x 1,88 € = 35,72 € / len ročníky 3,4/
Variabilný symbol : evidenčné číslo stravníka /podľa evidencie u vedúcej ŠJ/
Doplňujúci údaj : meno stravníka
Predaj čipov v hotovosti za 5,-€ a aktivovanie kariet ISIC, bude v kancelárii vedúcej ŠJ od 12,00 h
do 14,00 h.
Žiaci ktorí už majú zakúpený čip od firmy VIS, majú ho platný.
Pri vrátení nepoškodeného čipu bude celá suma 5,-€ vyplatená v hotovosti.
Stratu čipu / karty okamžite nahláste, zablokujeme neoprávnený odber stravy, stravník má
povinnosť kúpiť si nový čip, peniaze mu budú naň prenesené.
Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac) automaticky po pripísaní finančných
prostriedkov na bankový účet ŠJ na príslušný mesiac.
Odhlasovanie a prihlasovanie stravy :
Z dôvodu dodržiavania hygienických predpisov a predpisov Zásad správnej výrobnej praxe
(HACCP), a to hlavne z dôvodu objednávania pečiva a mäsa, sa odhlasovanie a prihlasovanie
stravy musí uskutočniť načas, t.j. 24 hodín vopred, najneskôr do 14.45 h.
Každé odhlásenie si stravník rieši sám na zariadení umestnenom v ŠJ , telefonicky na t.č.
044/5541288, alebo elektronicky www.strava.cz
Termín odhlasovania: obed 14.45 h predchádzajúceho dňa. Ráno stravu nie je možné
odhlasovať!
Vypracovala Hladká Marta – vedúca ŠJ

V Liptovskom Mikuláši 22.08.2018

