
 
 
Informace ke stravování  - ČIPY 
 
Školní jídelna má  zaveden  stravovací program, který  umožní strávníkům ŠJ Záhuní vybírat 
ze dvou jídel, provádět odhlášky a přihlášky  nejen osobně nebo telefonicky v kanceláři ŠJ, 
ale i přes dotykový objednací terminál přímo ve ŠJ nebo v pohodlí domova prostřednictvím 
internetu přes odkaz na stránkách školy  - www.zszahfren.cz – jídelna -STRAVOVÁNÍ 
 
Noví strávníci dostanou  ČIP  s kódem na klíčence. Tímto čipem se budou prokazovat na 
čtečce u oběda a můžou se přihlašovat přes objednací terminál ve školní jídelně. Každému 
strávníkovi bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které také slouží k přihlášení na 
internetu i terminálu. Toto heslo si po prvním přihlášení můžete změnit v menu „ Nastavení“. 
Přesný postup pro objednání stravy najdete po přihlášení v „Nápovědě“. 
 
ČIP má sloužit po celou dobu školní docházky. Zničení a ztrátu čipu musí strávník neprodleně 
nahlásit ve ŠJ a zakoupit si čip nový – 100 Kč u p. ekonomky ing. Chalupové. 
 
Všichni strávníci budou mít automaticky přihlášen oběd č.1.  Změny obědů z č.1 na č. 2 lze 
provádět nejpozději do 14.00 hodin dva dny předem. (v PO do 14.00hod.  na ST, v ÚT do 
14.00 hod.na ČT, ve ST na PÁ, ve ČT na PO, v PÁ na ÚT). 
 
Kontakty na školní jídelnu: 595 532 680 
 
                                                                                                           Baletková Kristina 
                                                                                                        vedoucí školní jídelny 
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