Svačiny ve škole
Ve školním roce 2020/2021 bude zahájen prodej v nově postavené školní kuchyni, která bude nabízet žákům,
pedagogům a zaměstnancům školy čerstvé svačiny. Každý den bude možné objednat si vždy slanou i sladkou variantu
svačiny.

Objednávání bude probíhat na webových stránkách www.strava.cz. Pro přihlášení je nutné zadat:
Číslo školní kuchyně – výběr jídelny:
1561
Jméno:
prijmeni.jmeno (příjmení – tečka – jméno bez diakritiky)
Heslo:
= evidenční číslo = variabilní symbol pro platbu (viz níže)
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Po úspěšném přihlášení se objeví tato stránka, kde v záložce „Objednávky“ bude možné kliknout na vybranou variantu
objednávky.

Objednávání na druhý den je možné nejpozději do 12 hodin dne předchozího, stejně tak odhlašování.
Žáci, kteří zároveň chodí i do školní jídelny, uvidí takto i nabídku obědů – je nutné tedy dávat pozor při výběru.
Platba
Objednávání není možné v případě, že chybí finanční částka na kontě strávníka. Proto je nutné vždy předem poslat
peníze na:
Číslo účtu:
35-0803567369/0800
Variabilní symbol:
= evidenční číslo, které obdržíte při registraci čipu
Platba v hotovosti bude možná pouze v odpoledních hodinách ve školní jídelně na nábř. J. Palacha 26.
Výdej svačin
Výdej svačin bude probíhat v denní místnosti v I. patře v přístavku školy. Každý, kdo si bude chtít objednávat svačiny,
musí mít v systému načtený čip (bez něho nebude možné objednanou svačinu vydat!!!). Jedná se o docházkový čip,
který je vydáván všem žákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy.
Doba výdeje
Pondělí až pátek

10:25 – 10:45 hod.
11:30 – 11:35 hod.
12:20 – 12:30 hod.

Načítání čipu
Žáci prvních ročníků budou mít čipy načtené automaticky.
Žáci 2. až 4. ročníků a ostatní zaměstnanci školy se musí dostavit osobně do kanceláře školní kuchyně takto:
čtvrtek 17. 9. 2020 mezi 7:45 a 11:00 hodin
čtvrtek 24. 9. 2020 mezi 7:45 a 11:00 hodin
V případě prodlení bude načítání čipů probíhat již jen v kanceláři Školní jídelny, nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary od
12:00 do 15:00 hodin ve dnech chodu školní jídelny.
Těšíme se na Vás!

Jana Škutová
vedoucí školní jídelny a kuchyně
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