Základní škola Bystré, okres Svitavy

iCanteen – INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ JÍDEL V ŠJ
Základní škola Bystré oznamuje rodičům a strávníkům, že spustila ve školní jídelně
internetový stravovací systém, který umožňuje objednávání nebo odhlašování jídel pomocí
internetu.
Abyste se mohli přihlásit do systému, potřebujete:
adresu webu: https://strav.nasejidelna.cz/0262
přihlašovací jméno: obdrží syn/dcera od třídního učitele/učitelky v nejbližších dnech
heslo: obdrží syn/dcera od třídního učitele/ učitelky v nejbližších dnech, přidělené heslo si
můžete sami změnit
Adresa webu pro internetové objednávání a odhlašování jídel, kterou si zvolíte
v libovolném prohlížeči, je umístěna na webových stránkách naší školy:
https://www.zsbystre.cz, v sekci Školní jídelna / iCanteen (přihlášení).
Výběr ze dvou jídel. Všem přihlášeným strávníkům je automaticky přihlášen oběd č. 1,
v případě zájmu o jídlo č. 2 si musí strávník sám provést patřičnou změnu. Provedená změna
je závazná a při výdeji není možné druh jídla měnit! Jídelníček bude zadáván minimálně na
14 dní, možnost volby oběda č. 2 bude ukončena 2 pracovní dny před varným dnem.
Jestliže nebude o jedeno z nabízených jídel dostatečný zájem a objednaný počet bude
menší než 20 porcí, bude automaticky všem strávníkům, kteří budou na tento den přihlášeni,
přiděleno jídlo, jehož počet bude převažovat.
Systém bude nastaven vždy na 14 dní s aktuálním jídelním lístkem, kde v kalendáři můžete
provádět změny. Ovládání systému (odhlášku nebo přihlášku) pro daného strávníka lze
provádět den předem do 14 hodin.
Ostatní odhlášky nebo přihlášky lze provádět po celý den.
Aplikace nedokáže zobrazit aktuální finanční zůstatek v aktuálním dni.
Pokud se vám v systému objeví věta: „Litujeme, ale v současné chvíli se zpracovávají
objednávky ve vaší jídelně. Dočasně není možné objednávky na tento den upravovat“, jsou
momentálně zpracovávány platby za stravné a po jejich zpracování bude systém opět funkční.
Podrobný uživatelský manuál je umístěn na stránce s přihlašovacími údaji (přihlašovací
jméno, heslo) v pravém dolním rohu pod otazníkem v kruhu.
Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 24. dne v měsíci na měsíc následující.
Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc. Ve
dnech volna jsou obědy automaticky odhlášeny.
V případě dalších dotazů volejte školní jídelnu: Telefon: 461 241 610, 725 962 284
(kancelář vedoucí školní jídelny)
E-mail: zsbystre.jidelna@unet.cz

Základní škola Bystré, okres Svitavy
V aplikaci lze spojit více účtů (přihlašovací údaje více strávníků) a přepínat mezi nimi. Toto
mohou využít rodiče, jejichž všechny děti se stravují ve školní jídelně.
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