
Informace o poskytování stravování

Třída:                                   Jméno:

Obědy pro naši školu zajišťuje SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno,Čichnova 23,
624 00 Brno. U obědů je možnost výběru ze tří druhů jídel.

Cena za jeden oběd činí 33,– pro žáky do 14 let, 34,– Kč pro žáky od 15 let.

Vlastní magnetický čip strávníka bude sloužit k přihlašování a odhlašování obědů, výběru
jídel z jídelníčku a při výdeji stravy.

Platba za stravování se provádí předem. Platba na měsíc ve výši 750,– Kč musí být připsána
na účet SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, č. 130720989/0300 vždy do 20. dne
předcházejícího měsíce. Po připsání první platby na účet se může žák – strávník – přihlašovat
na obědy na celý nadcházející měsíc, s možností přihlašování, odhlašování a vybírání druhů
jídla individuálně přes internet nebo pomocí objednacího boxu – terminálu. Pokud platba
nepřijde včas a na osobním kontě žáka nebude dostatek peněz, neumožní systém žákovi
přihlásit se ke stravování.

Konečné vyúčtování za stravování za celý školní rok bude provedeno do 14 dnů po jeho
ukončení, finanční zůstatek bude odeslán na uvedený účet v přihlášce ke stravování, v případě
nezřízeného bankovního účtu bude odeslán poštovní poukázkou do místa bydliště žáka. Na
základě písemné žádosti lze vyúčtování za stravování provést i dříve.

Stravu je nutné přihlašovat, odhlašovat, měnit druh jídla jeden pracovní den předem do
11 hodin. Lze ji odhlásit i telefonicky na čísle 541 123 247 (např. v případě nemoci). Za
řádně neodhlášenou stravu se finanční prostředky nevracejí.

Platbu za stravování poukazujte na účet u ČSOB č. 130720989/0300 z Vašeho účtu nebo
poštovní poukázkou. Vedle uvedeného čísla účtu uvádějte do příkazu nebo poštovní poukázky
Váš variabilní symbol :    

Objednávání stravy po internetu
1. Adresa pro objednávání stravy na internetu je: www.strava.cz
2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení.

Jste přihlášeni do „své“ jídelny.
3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo. Jste přihlášeni do systému a můžete

objednávat stravu.
4. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované

změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky
Odeslat.

5. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Číslo zařízení: 1437
Uživatel: váš variabilní symbol :
Heslo: váš variabilní symbol 

Vaše heslo můžete kdykoliv změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

http://www.strava.cz/

