Bělohradská mateřská škola
Horní Nová Ves 112, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ 71011544

!!! Odhlašování stravy online!!!
Vážení rodiče, v souvislosti, s již avizovanou změnou stravovacího programu spouštíme nový systém
odhlašování stravy, který vám umožní komplexní přehled o počtech odebraných jídel.
Systém jsme testovaly interně a nyní spouštíme testovací období pro Vás.
Přihlašovací údaje v emailu
Ve středu 23.3. obdržíte email z adresy noreply@strava.cz, který bude rozeslán z našeho nového
systému vedoucí ŠJ Lenkou Pourovou. Prosíme Vás i o kontrolu „nevyžádané pošty“, v případě, že jste
email neobdrželi, kontaktujte vedoucí ŠJ.
V emailu obdržíte přihlašovací údaje a odkaz na změnu hesla.
Pokyny k odhlašování
Testovací období je stanoveno od 28.3. do 8.4.2022, prosíme odhlašujte reálnou stravu.
Po odhlášení na internetu, prosím potvrďte vedoucí ŠJ na tel.724 502 377, co jste odhlásili.
Po ukončení testovacího období, tj. od 11.4.2022 již budete odhlašovat stravu pouze na internetu, nebude
tedy nutné volat vedoucí ŠJ. Systém vygeneruje automatický email s potvrzením odhlášené stravy.
Jídelníček na nový týden je zadáván každý čtvrtek, děti jsou automaticky ke stravě přihlášené.
Rodiče stravu pouze odhlašují, nebo přihlašují, pokud stravu původně odhlásili.
POZOR!
Stále platí, že odhlášky na následující den je nutné provést do 13:00 hodin (na pondělí v pátek do 13.00).
Stravovací systém se uzamkne ve 13.00 hodin, po tomto čase již nebude možné odhlásit stravu na
následující den. Neodhlášené obědy bude možné vyzvednout tak jako doposud, svačiny bohužel propadnou.
Z hygienických důvodů je nelze vydat!
POZOR ZMĚNA! Pokud budete vyzvedávat dítě po obědě, je nutné ve stravovacím systému odhlásit i odpolední
svačinu, a to do 13:00 hodin den předem. (např. v úterý půjde dítě po obědě, odpolední svačinu je třeba odhlásit
v pondělí do 13:00 hodin).

Tento leták společně s manuály rozešleme v úterý 22.3. na vaše emailové adresy.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se primárně na vedoucí školní jídelny, popřípadě na ředitelku školy.
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