Vážení rodiče,
se zakoupením čipu pro své dítě jste získali také možnost objednávat obědy prostřednictvím
Internetu. Máte-li o tuto službu zájem, postupujte podle následujících pokynů:
Registrace služby
1. Nahlaste svůj zájem vedoucí školní jídelny (telefonicky, e-mailem nebo osobně).
2. Obdržíte přístupové jméno (uživatele) a heslo.
3. Spusťte internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte www.strava.cz

4. Klikněte na Přihlášení uživatele
Zadejte číslo zařízení – 3578 a potvrďte
tlačítkem odeslat (chcete-li, můžete si ve svém
počítači uložit vybrané zařízení – při dalším
přihlašování Vám systém rovnou nabídne
následující obrazovku)
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo
(obdrželi jste od vedoucí školní jídelny)
6. Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou
Vám
systém může zasílat tyto zprávy:
a. potvrzení objednávky
b. nedostatečná výše konta
c. neodebraná strava
d. měsíční přehled
7. Po prvním přihlášení přejděte do nabídky Nastavení uživatele a změňte si heslo, zabráníte
tím tak přístupu neoprávněné osoby do Vašeho účtu (nezapomeňte vyplnit heslo shodně do
obou políček – Heslo i Ověření hesla a zvolené heslo si zapamatovat. Heslo - může obsahovat
čísla a písmena bez diakritiky). Pokud jste zadali i e-mailovou adresu, systém Vám umožní
nastavit, které služby si přejete odebírat. A své nastavení potvrďte tlačítkem Odeslat.

8. Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v
sekci Nastavení uživatele.
9. Objednávání stravy
a. Od následujícího dne po registraci lze pak obědy
objednávat
b. Klikněte na Objednávky stravy
c. Klikáním levým tlačítkem myši můžete obědy
odhlašovat, příp. přihlašovat. Proveďte požadované
změny svých přihlášek a odhlášek
P – přihlásit, O – odhlásit
d. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

10. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.
Důležitá upozornění:
Obědy na daný den lze jakýmkoli způsobem (telefonicky, e-mailem, pomocí
webového formuláře i výše popsaným způsobem) odhlašovat pouze do 8
hodin ráno. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.
Tyto pokyny si můžete kdykoli stáhnout na stránkách školy www.zs-hp.cz v sekci Jídelna nebo si je
vyžádat na e-mailové adrese ŠJ jidelna.ratiboricka@atlas.cz.

