Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, 198 00 Praha 9
Informace o elektronickém systému ve školní jídelně od 1. 10. 2015
Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,
od 1. října 2015 byl ve školní jídelně naší základní školy spuštěn elektronický objednávkový systém, zároveň
budou od tohoto data nabízena strávníkům dvě jídla. Druhé jídlo bude školní jídelna připravovat od 20
přihlášených strávníků.
1) Objednávky jídel:
každý přihlášený strávník, pokud neprovede změnu, bude mít automaticky jídlo uvedené
pod číslem jedna
Změna jídla:
- změnu možno provést na automatu, který je umístěn ve školní jídelně u odkládacího pultu
pomocí čipu nebo elektronicky na webové stránce www.e-jidelnicek.cz.
Stravu je možné změnit nejpozději na tři pracovní dny dopředu, a to do 15.00 hod.
posledního dne, kdy je možné změnu termínu provést (př. v pondělí možno změnit na
čtvrtek + další dny, úterý na pátek + další dny, středa na pondělí + další dny atd. )
Odhlášky obědů:
- telefonicky na čísle: 281 860 619 od 7.00 do 15.00 hod.
281 000 080 od 7.30 do 15.00 hod.
- pomocí emailu:
jidelna@zssimanovska.cz
- pomocí čipu:
automat ve školní jídelně
- elektronicky:
www.e-jidelnicek.cz
2) Nákup čipů: Čipy jsou vydávány v kanceláři vedoucí školní jídelny pí Novotné v pracovní dny od 8.00 hod.
do 15.00 hod. - cena čipu 121,- Kč. Částka za zakoupení čipu je vratná, v případě ukončení školní docházky či
ukončení stravování ve školní jídelně bude za neporušený čip částka 121,- Kč vrácena strávníkovi. Čip může
zakoupit zákonný zástupce nebo strávník – nákup čipů bude organizován třídním učitelem.
Ztráta čipu: Při ztrátě čipu je strávník povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit vedoucí
školní jídelny a zakoupit si nový čip.
Zapomenutí čipu: Pokud bude mít strávník uhrazené stravné a zapomene čip doma,
oznámí toto opět vedoucí školní jídelny, ta za pomocí svého čipu umožní tomuto
strávníkovi jídlo vydat.
-

3) www.e-jidelnicek.cz
Pro vstup do této aplikace obdrží každý strávník přihlašovací jméno a heslo. Dále obdrží každý strávník kód pro změnu
hesla.
4) Úhrada stravného:
Stravné se hradí na č.ú. 51- 2817800247/0100 nebo poštovní poukázkou pod variabilním
symbolem, přiděleným vedoucí ŠJ nejpozději do 25. dne předchozího měsíce vždy dopředu
na další měsíc. Pokud nebude platba připsána nejpozději do konce měsíce na účtu školní
jídelny, nebude první den následujícího měsíce oběd vydán.
ZA ŠKOLNÍ JÍDELNU PŘEJI VŠEM DOBROU CHUŤ!
Jaroslava Novotná, vedoucí školní jídelny

