Úhrada a objednávání obědů
V naší škole je elektronický systém objednávání obědů. Zodpovědnost za objednávání, odhlašování,
výběr a změnu oběda je na strávníkovi. Veškeré objednávky nebo změny je možné provádět na
dotykovém boxu (terminálu) v jídelně školy anebo prostřednictvím internetu. Na terminálu se
přihlašuje pomocí čipu a na internetu pomocí jména a hesla, které bude každému z Vás
vygenerováno systémem. Úhradu za obědy je možné provádět pouze bezhotovostně, způsob je
popsán níže.
Cena oběda je 30 Kč. V případě neodhlášení oběda do druhého dne nepřítomnosti žáka ve výuce se
nejedná o školní stravování, a žák zaplatí za každý takto neodhlášený oběd 58 Kč. Podrobný popis
objednávání stravy naleznete v přiloženém souboru. Předtím, než se budete moci přihlásit do
systému, je nutné, abyste se s čipem přišli přihlásit do jídelny školy v době od 9 do 12 hodin, kde
zároveň dostanete i vygenerované jméno a heslo pro přístup do systému prostřednictvím internetu.
Přístup zvenčí bude přes www.sstd.cz – odkaz stravování – objednávání obědů. Přístup
z vnitřní sítě školy bude možný zadáním strava do internetového prohlížeče.

Způsob bezhotovostní úhrady
Žák nebo jeho zákonný zástupce zašle do banky minimálně 5 pracovních dní předtím, než se bude žák
chtít stravovat částku na obědy . Jakmile bude částka připsána na účet školy, bude zaúčtována a tím
se žákovi otevře možnost objednávat si obědy na jednotlivé týdny až do výše připsaného kreditu,
měnit objednávky a odhlašovat je buď prostřednictvím dotykového boxu v jídelně školy nebo
prostřednictvím webových stránek. Doporučená částka k úhradě činí Kč 600,‐, což je maximální počet
vyučovacích dnů v měsíci x cena oběda. Doporučujeme tuto částku uhradit na účet školy již
v průběhu měsíce srpna, aby si žák mohl objednat obědy a začít se stravovat ihned po zakoupení
čipu.
V průběhu školního roku je možné zasílat na uvedené číslo různě vysoké dílčí platby v různých
termínech, ale vždy s určitým předstihem, aby je bylo možno zaúčtovat do systému.
Číslo účtu, na který se budou platby zasílat:
35‐9560520267/0100 u KB Ostrava
variabilní symbol = rodné číslo žáka
Při zadávání příkazu k úhradě za stravné je bezpodmínečně nutné uvádět do variabilního symbolu
správné rodné číslo žáka (pouze číslice bez lomítka) – bez tohoto nelze platbu správně přiřadit, žákovi
nebude připsán kredit a nebude mu umožněno se stravovat. Pro usnadnění identifikace je dobré do
poznámky uvést i jméno žáka, za něhož je platba odesílána, hlavně v případě, kdy se příjmení žáka liší
od příjmení rodiče.

