Důležité změny v jídelně ZŠ a MŠ Hanušovice
Vážení strávníci,
od 1. září 2020 dochází ke změně v objednávání stravy a změně bankovního účtu jídelny ZŠ a MŠ Hanušovice.
V rámci technologické modernizace celého stravovacího systému nahradil původní objednávací box nový
bezdotykový terminál. K tomuto terminálu se již není možné přihlásit kartami s magnetickým proužkem, ale jen
bezdotykovým čipem nebo uživatelským jménem a heslem. Strávníci, kteří vlastní pouze magnetickou kartu, si
mohou v kanceláři jídelny jednorázově zakoupit nový čip, který kartu nahrazuje, nebo si nechat vygenerovat
přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje doporučujeme pro všechny strávníky, protože ty je pak možné využit pro
nejjednodušší způsob objednávání vašich obědů, a to přes mobilní aplikaci či internet v klidu a pohodlí domova.
Objednat i odhlásit stravu bude od 1. 9. 2020 možné několika způsoby:
1) Nejlépe přes mobilní aplikaci Strava.cz, kterou si můžete stáhnout z portálu:
• GooglePlay - pro mobilní telefony se systémem Android
• AppStore - pro mobilní telefony se systémem iOS
2) Přes internet na adrese www.strava.cz s vyplněním Vašich přihlašovacích údajů
3) Emailem na adresu: jidelna.hanusovice@seznam.cz
4) V objednávacím terminálu při vstupu do jídelny ZŠ
5) V mimořádných a výjimečných případech v kanceláři jídelny ZŠ a MŠ
U internetové varianty (bod 1 a 2) je nutné provést změnu dva dny předem, u ostatních (body 3-5) pak jeden
den předem.
Objednávání stravy bude od 1. 9. 2020 možné pouze těmito způsoby. Z tohoto důvodu prosíme strávníky, kteří
nemají přístupové informace do elektronických služeb či bezdotykový čip, aby navštívili kancelář jídelny, a to od
24. 8. 2020 v době od 8:00 do 12:30 hod.
V rámci jednoduchosti a uživatelského komfortu prosíme o maximální využívání prvních dvou možností, a to
elektronického objednávání pomocí mobilní aplikace či internetového portálu.

Další zásadní změnou je přechod ZŠ a MŠ Hanušovice k jiné bance, s čímž souvisí změna bankovního účtu jídelny.
Strávníci využívající inkasní platbu musí ve své bance či elektronickém bankovnictví zadat souhlas k inkasu pro
nový účet: 123-2154050237/0100.
Platba za odebrané obědy bude účtována vždy 15. dne následujícího měsíce a strávníkům je odečtena přesná
částka za odebrané obědy. Pokud není stravné odečteno z účtu, musí strávník dlužnou částku uhradit
v hotovosti v kanceláři ŠJ, a to vždy do konce aktuálního měsíce. Tuto částku již není možné znovu poslat na
účet! Při opakujícím se neuhrazení stravného bude strávník převeden na hotovostní způsob placení obědů.

Provozní doba kanceláře školní jídelny v pracovních dnech:
Provoz v průběhu prázdnin a ředitelského volna:

PO-PÁ: 6:30-8:00 hod. a 10:50-13:20 hod.
PO-PÁ: 6:30-8:30 hod. a 10:50-12:00 hod.

Výdej obědů probíhá od 11:30 do 13:15 hod. (v době prázdnin a volna od 10:50 do 12:00 hod.).
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