Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okr. Nový Jičín,
příspěvková organizace

Upozornění pro rodiče na změny týkající se stravování dětí ve ŠJ
• Od srpna 2019 měníme naše číslo účtu sloužící k výběru stravného.
Proto prosíme rodiče, aby si do konce července změnili u svých povolení k inkasu naše nové
číslo.

Nové číslo je u Fio banky 2501647848/2010

• Od září 2019 dojde ke zvýšení stravného a je potřeba upravit i limity inkasa na 800 Kč.
1 - 4. třída
24,-Kč
4. třída 11let 26,-Kč (zde spadají děti s odročením školní docházky)
5. třída
26,-Kč
• Od 1.9 2019 dochází ke změně v odhlašování stravy.
Preferovaným způsobem je elektronické odhlašování stravy. Navštivte internetové stránky www.estrava.cz,
nebo pro mobilní zařízení https://secure.ulrichsw.cz/estrava/mobile/ , kde najdete jídelní lístek a informace
ze školní jídelny.

• Zadáte kód zařízení 0082
• Kód uživatele dostanou děti na lístečku ve škole
• Heslo: počáteční písmena jména a příjmení (malá, bez diakritiky) + Kód
uživatele. Například: Jan Novák s kódem 126 bude psát: jn126
• Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů - zaškrtnete políčko
a posléze se přihlásíte. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu
hesla.

• Odhlášení stravy provedete v menu Jídelníček.
Pro potvrzení změn musíte kliknout na tlačítko
Uložení změn. Zobrazí se: „Objednávka byla
úspěšně provedena.“
• Doporučujeme nastavit emailovou adresu,
Hlavní menu – Změna e-mailové adresy.
Na tuto adresu Vám automaticky přijde výpis
provedených změn, který lze použít k případné
reklamaci. Dále tato adresa slouží k zaslání
informací pro obnovení zapomenutého hesla.
Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným
strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené
stravné, nejpozději do posledního dne měsíce na měsíc
následující.

V ojedinělých případech lze stravu odhlásit rovněž telefonicky nebo SMS zprávou na tel. 732 321 366
(nestačí jen nahlásit ve škole, vždy omluvit ve školní jídelně).

OBĚDY SE OMLOUVAJÍ DEN PŘEDEM DO 13.30 HOD.
POUZE V PONDĚLÍ DO 7 HOD. RÁNO

