Příjmení a jméno strávníka

____________________________________
Třída: __________

Uživatel:

Heslo:
Informace o ochraně osobních údajů naleznete na
https://www.zschvaleticka.cz/o-skole/gdpr.
Svým podpisem potvrzuji, že v případě, kdy sdělím svá hesla
třetí osobě, nenese jídelna odpovědnost za chybně provedené
odhlášky nebo přihlášky stravy. Při výpadku internetové sítě
v budově školy, na kterou je napojena školní jídelna, a který
bude nepředvídatelný, nenese jídelna odpovědnost za
neprovedené odhlášky a jiné změny provedené na internetu na
adrese www.strava.cz, žádnou odpovědnost.

Přihláška k internetovému objednávání a odhlašování stravy
Vážení strávníci, rádi bychom Vám nabídli možnost objednávání a odhlašování stravy přes internet.

Co je k tomu potřeba:
1/ přístup na internet
2/ sami si zvolíte své heslo a název uživatele
3/ vyplněnou přihlášku (u dětí podepsanou rodičem) odevzdáte do jídelny, kde budou Vaše hesla
zaregistrována
4/ na adrese www.strava.cz se přihlásíte a můžete odhlašovat, přihlašovat, měnit jídlo, dívat se na
svůj účet
5/ číslo zařízení, které zadáváte při přihlášení je: 0142
6/ do kolonky e-mail: VYPLNÍTE SI SVOU MAILOVOU ADRESU – NUTNÉ (pokud nebudete
mít včas zaplacené obědy, tak se prostřednictvím mailu dozvíte, že se oběd nepřihlásil pro nízký
stav konta)
7/objednávky pokrmů můžete realizovat až na měsíc dopředu; na zítra se uzavírají v 14,00 hodin
den předem; odhlášky obědů můžete realizovat ještě do 8,00 hod ráno na ten samý den!
Pozn.: školní jídelna Vám nemůže poskytovat odbornou pomoc nebo školení, vše je k dispozici na www.strava.cz

Nikomu své údaje (uživatel a heslo) nesdělujte. Za své objednávky a odhlášky přes internet si
nesete odpovědnost sami.

Vámi zvolený název uživatele
Datum ………………………………………..
a podpis strávníka (u žáků podpis rodičů)
… …………………………..
NEPODEPSANÉ PŘIHLÁŠKY NEMŮŽEME
ZAREGISTROVAT!!!
Školní jídelna Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec , tel.
281 012 394
Přihláška platná od 1. 7. 2018

Vámi zvolené heslo
Své nastavení si dobře zapamatujte, jídelna nemá časové možnosti Vám je zpětně vyhledávat.
Všechny ostatní způsoby odhlašování, přihlašování a objednávek se nemění a zůstávají v platnosti. Strávník má automaticky
jídelnou vždy přihlášené jídlo číslo 1.
Svým podpisem potvrzuji, že v případě, kdy sdělím svá hesla třetí osobě, nenese jídelna odpovědnost za chybně provedené
odhlášky nebo přihlášky stravy. Při výpadku internetové sítě v budově školy, na kterou je napojena školní jídelna, a který bude
nepředvídatelný, nenese jídelna odpovědnost za neprovedené odhlášky a jiné změny provedené na internetu na adrese
www.strava.cz, žádnou odpovědnost.

