Pokyny pro provoz automatizovaného stravovacího systému
1. Podmínkou pro objednávání obědů je aktualizace přihlášky ke školnímu
stravování, na základě této aktualizace bude žákovi nebo zaměstnanci přidělen
identifikační čip a přihlašovací heslo. (např. 2018112/heslo eldo – je nutné
změnit)
Toto je nutné provést na studijních odděleních škol, nebo v oddělení
stravování – kabinet 740, 7. patro.
2. Záloha za identifikační čip činí 100,- Kč. V případě trvalého odhlášení strávníka
ze stravování musí být identifikační čip vrácen (záloha bude vrácena).
3. Způsoby plateb - složenkou na účet školy - nutné uvést variabilní symbol,
který získáte u vedoucí stravování společně s ident.čipem
- bankovním převodem na účet školy
- trvalým příkazem
- zaměstnanci školy - formou srážky ze mzdy
Účet školy: 19-8643240207/0100
4. Provedení objednávek:
 pomocí stránek školy http://www.skolyjh.cz/stravovani
 pomocí objednávkového terminálu umístěného ve vestibulu školy - přiložit čip
ke čtecímu zařízení a na dotykové obrazovce si objednat stravu na patřičný den.
5. Výňatek z provozního rádu školní jídelny:
 Každý strávník má právo odebrat jedno jídlo denně za cenu:
(celková cena 65,- Kč)
Oběd
45,- Kč platí strávník
Ubytovaný žák-celodenní stravování - snídaně, oběd, večeře s doplňkem - 121,- Kč
(celková cena 45,- Kč)
Snídaně
30,- Kč platí strávník
Oběd
45,- Kč platí strávník
(celková cena 65,- Kč)
(celková cena 65,- Kč)
Večeře s doplňkem 46,- Kč platí strávník
 Cizí strávník
celková částka za polední menu (polévka, hlavní chod, nápoj, popř.dezert)
75,- Kč
6. Výdej stravy probíhá:
snídaně
6:00 - 8:00 hod
7. patro - jídelna dveře č. 724
obědy - žáci
11:20 – 12:20 hod
Bistro Eldík - suterén
obědy - učitelé
11:00 – 12:20 hod
7. patro - jídelna dveře č. 724
večeře
17:00 – 17:30 hod
7. patro - jídelna dveře č. 724
 Objednávky je možné provádět nejpozději den předem do 13:00 hodin.
 Zrušení objednávky je možné uskutečnit nejpozději den předem do 13. hod ve
stravovacím systému, nebo v den stravování nejpozději do 8. hodiny ranní, na
tel. 541 216 823.

