Vážení rodiče,

přinášíme Vám nyní možnost změn v objednávání obědů skrze síť internet. Přijměte prosím tímto tento dokument jako stručný návod pro práci
s danou aplikací. Byli bychom velice rádi, kdyby nový systém zvýšil Váš komfort při objednávání školních obědů a zároveň abychom předešli
případným nedorozuměním při práci s touto aplikací.
Prvotní předpoklad k přístupu do internetových objednávek je získání uživatelského jména a hesla. Tyto údaje Vám budou vydány vedoucí
školní jídelny pí. Babiczovou a to ve všední dny od 7h30 do 14h. Zároveň Vám nabízíme možnost získání těchto údajů dne 18.1. v odpoledních
hodinách od 17h do 19h30, tj. v době třídních schůzek a to opět v kanceláři ŠJ.

Úvodem bychom vás rádi požádali, abyste si důkladně hlídali přístupové údaje, jelikož jejich zneužití by
mohlo vést k neoprávněnému přístupu do systému a změnám v přihlašování obědů( jiné objednávky,
odhlašování, apod. ).
DÁLE PROSÍM BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE VEŠKERÉ ZMĚNY OBJEDNÁVEK SKRZE INTERNET BUDOU ZCELA
PLATNÉ A NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEMŮŽE BÝT BRÁN ZŘETEL.

Pro přehledný popis práce s aplikací jsme pro Vás připravili následující postup, který by měl být v zásadě totožný s vašimi kroky.
U vedoucí školní jídelny jste obdrželi přístupové údaje do internetové aplikace. Pro ukázku se náš vzorový strávník bude jmenovat Josef
Strávník.

Přihlašovací údaje budou:

uživatelské jméno:

strav591

heslo:

strav591

Tyto údaje Vám budou tedy předány ve školní jídelně a budou přirozeně jedinečné pro každého žáka. Není možné, aby dva žáci měli stejné
přístupové údaje. Stejně tak prosím berte výše uvedené údaje pouze jako vzorové pro ukázku.
V případě, že jste obdrželi přihlašovací údaje, můžete přistoupit ke vstupu do samotné internetové aplikace. Přístup může být v zásadě dvojího
druhu. Zaprvé je možné napsat do adresního řádku vašeho prohlížeče http://strav.nasejidelna.cz/0079 nebo využít webových stránek školy, kde
v části školní jídelna najdete tlačítko s odkazem na výše uvedenou internetovou adresu.

Obrázek 1 - Přihlašovací okno do objednávek obědů

Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí uvedené okno( obrázek č. 1) s žádostí o vaše přihlašovací údaje( obdrželi jste ve školní jídelně). Pro náš
vzorový příklad( žák Josef Strávník) vyplníte uživatelské jméno strav591 a heslo strav591. POZOR, KAŽDÝ STRÁVNÍK MÁ VLASTNÍ JEDINEČNÉ
ÚDAJE. Pokud jste vše správně vyplnili, tak budete přesměrováni do webové aplikace( obrázek č. 2).

Obrázek 2 - Prostředí webové aplikace přihlašování obědů.

Než přistoupíme k popisu práce s aplikací, tak si popišme vlastní prostředí.
V horní části obrazovky vidíme aktuální čas, datum, připsaný kredit strávníka a jméno strávníka. Rádi bychom Vás upozornili, že výše kreditu
uvedeného zde na webu nemá vliv na výdej obědů. To samozřejmě nic nemění na nutnosti pravidelně hradit platby za obědy dle zvoleného
režimu( inkaso nebo jiné).
Dále jsou na webové stránce uvedeny ikony pro práci s aplikací. Jedná se o tyto:
denní
měsíční
objednávky
nastavení
nápověda
informace
odhlásit

Denní znamená takové zobrazení aplikace, kde je v náhledu vždy zvolený den.
V měsíčním zobrazení máte k dispozici přehled obědů v aktuálním měsíci – tj. vidíte veškeré obědy za daný měsíc.
V sekci Objednávky máte k dispozici možnost využít filtr pro zobrazení objednávek za daný časový úsek. Viz obrázek č. 3 na následující
straně.

Obrázek 3 - Okno přehled hromadného seznamu objednávek

Další možností je ikona Nastavení. Zde si můžete změnit Vaše heslo pro přihlašování do této webové aplikace.

Obrázek 4 - Nastavení - změna hesla

Další velmi důležitou částí je Nápověda. Zde naleznete nápovědu k provozu aplikace v případě, kdybyste požadovali širší informace nad rámec
tohoto dokumentu.
Nyní můžeme přistoupit k vlastnímu popisu procesu práce s přihlašováním obědů. V pravé části obrazovky( viz. obrázek č. 5) vidíte kalendář na
stávající a následující měsíc. Všimněte si prosím, že dva týdny v aktuálním měsíci jsou zvýrazněné. Jedná se o aktuální týden a týden následující.
Obecně je možné říci, že právě tyto dva týdny jsou přístupné pro sledování stavu obědů. O termínech pro přihlašování obědů bude zmíněno
později. V levé části obrazovky pak vidíte aktuálně zvolený den.

Obrázek 5 - Práce s aplikací

Nyní trochu málo informací o termínech změn v objednávkách obědů( změna z čísla 1 na číslo 2):
Změny v objednávkách je možné provádět od pátku odpoledne do čtvrtka 8h ráno na následující týden( např. od pátku 14.1. do čtvrtka
20.1. a to na týden od 24.1. do 28.1., apod.). Všimněte si prosím, že Vám nově nabízíme možnost změn v objednávkách obědů již od
pátečního odpoledne „předchozího týdne“.
Během stravovacího týdne již nelze měnit objednávky jídel na aktuální týden.

NEZAPOMEŇTE, ŽE DĚTI MAJÍ VŽDY AUTOMATICKY OBJEDNÁN

OBĚD Č.1,

A TUDÍŽ INTERNETOVÝMI

OBJEDNÁVKAMI( PŘÍP. AUTOMATY VE ŠKOLE) MŮŽETE MĚNIT NA OBJEDNÁVKY OBĚDU Č. 2( ČI ZPĚTNĚ NA
Č.1)!

Tudíž pojem objednávky může být mírně zkreslující, jelikož děti mají vždy oběd předobjednán.

Přistupme tedy k vlastnímu postupu objednávky( změny z č.1 na č.2) obědů. Jak je známo měnit objednávky lze pouze na následující týden(
nikoliv aktuální). Vybereme si tedy v kalendáři na pravé straně obrazovky den, který chceme změnit, a klikneme na něj( viz. obrázek č. 6 na
následující straně).
Pokud chcete změnit objednávku, tak nejdříve klikněte na tlačítko v levé části obrazovky pro zrušení obědu č.1( tlačítko zrušit – modrá
barva) a následně si vyberte Vámi požadovaný oběd. Teoreticky můžete opět objednat oběd č.1. Platí tedy, že v případě změny jednoho
obědu na druhý je nutné nejdříve původní odhlásit a následně druhý( nový) přihlásit.

Závěrem bychom Vás rádi upozornili, že při změně objednávky musíte nejdříve zrušit objednávku oběda č.1. V tuto chvíli si prosím
povšimněte, že „nemáte objednán“ žádný oběd!!! Je tudíž nutné, abyste dokončili změnu objednávky a zvolili oběd č.2( případně zpětně
oběd č.1). Pokud byste tak neučinili, neobdrželo by Vaše dítě v daný den oběd.

Obrázek 6 – Změna objednávky obědu

Obrázek 7 – Stav po zrušení objednávky oběda

Obrázek 8 – Stav po změně objednávky na oběd č.2

