Přihlašování a odhlašování stravy
na dotekovém terminále ve školní jídelně
K přihlášení je potřeba čip, který na zálohu 100,-- Kč vydává vedoucí školní jídelny
(v kanceláři ŠJ) a dostatečný finanční obnos na stravovacím účtu.

Přihlašování stravy:
1) K přihlašovacímu terminálu přiložíme čip a otevře se nám účet strávníka
2) Pomocí šipek s kalendářem (v dolních rozích obrazovky) si vybereme týden, na který si chceme
objednat stravu
3) V horní části obrazovky vybereme den a pod ním se ukáže nabídka obědů č.1 a č.2
4) Vybereme si číslo jídla a dotekem na liště s jídlem objednáme. Po změně barvy políčka je jídlo
objednané (barva se změní ze zelené na žlutou)
5) Pokud objednáváme celý týden, postupujeme stejně u dalších dnů
6) Na terminále je možné si objednat do 13 hodin na následující pracovní den
7) Po dokončení objednávání je nutné přiložit čip a tím zavřít stravovací účet

Odhlašování stravy:
Provádíme podobně jako přihlašování stravy
1) Přiložíme čip a vybereme potřebný den a typ jídla
2) V posledním řádku je odhlášení stravy, dotekem zrušíme jídlo na tento den.
3) Po dokončení odhlášky je nutné přiložit čip a tím zavřít stravovací účet

Změna jídla:
Pokud jsme vybrali jiné jídlo a chceme jej změnit, postupujeme jako u objednávky. Změnu
provedeme dotykem na druhé jídlo. Po změně uzavřeme stravovací účet.

Pokud na stravovacím účtu je malá finanční částka, stravu není možné objednat!
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vedoucí školní jídelny

Přihlašování a odhlašování stravy internetem

1) Strávník si musí u vedoucí školní jídelny vyzvednout přihlašovací údaje na internet.
2) Na internetové adrese se přihlásí pomocí přihlašovacích údajů. Před přihlášením je
vidět schválený jídelníček
3) Po přihlášení se objeví jídelníček a kalendář
4) Zvolíme si den objednávky - kliknutím na daný den
5) Objeví se výběr oběda č.1, nebo č.2, kliknutím na vybrané jídlo se jídlo objedná,
změní se barva výběru a zaškrtne se objednané jídlo
6) Stejně postupujeme u dalších dnů
7) Můžeme si vybrat různé typy kalendáře (denní, týdenní, měsíční).
U všech vybereme den a jídlo
8) Odhláška stravy se provádí obdobně jako přihlášení – pokud chcete stravu odhlásit,
kliknete na jídlo a tím ho zrušíte
V kolonce objednávky si můžete zkontrolovat vybrané dny a jídla, cenu jídla a zde je
odebráno.
V kolonce historie je zobrazena historie objednávání, výdeje a vklady se zůstatky na
stravovacím účtu.
V pravém dolním rohu je otazník s nápovědou funkcí a postupem.

Pokud na stravovacím účtu je malá finanční částka, stravu není možné objednat!
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