Vážení strávníci,
od školního roku 2021/2022 přecházíme z původního stravovacího systému na systém
Edupage.
Níže naleznete instrukce pro přihlášení k obědům.
1. Přihlášení
Nejprve je nutné se do systému Edupage přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem.
2. Modul Jídelna
Poté v Edupage v záložče „Komunikace“ zvolíte ikonku „Jídelna“ – viz obrázek.

3. Přihlášení a volba stravy
Dále si změníte dle Vaší volby u příslušného dne požadované menu, případně
odhlášení/přihlášení stravy – viz obrázek.

(Je možné přihlásit obědy i několik týdnů dopředu, přestože ještě neznáte konkrétní menu
na daný den. To můžete navolit později.)

4. Způsoby plateb
Přecházíme na kreditní systém plateb za obědy – platbou na náš účet si tedy „dobijete“
kredit na stravu a z něj se Vám postupně odečítají částky za vyzvednutou stravu. Kontrolujte
si tedy si prosím průběžně svůj stav kreditu ve svém účtu v Edupage – viz obrázek níže.
(Kredit nesmí přesáhnout do mínusu.)

Částku pro „dobití“ kreditu můžete zaslat v přesné výši pro aktuálně přihlášenou stravu
a nebo si poslat částku jinou (vyšší), abyste nemuseli dobíjet tak často – viz obrázek. (Veškerý
přebytečný kredit Vám bude vrácen na konci školního roku či studia.)

Můžete si rovněž nastavit trvalý příkaz, kdy se Vám do kreditu bude každý měsíc doplňovat
stejná částka.
Platba inkasem již nebude v novém systému možná, prosím berte tuto informaci na vědomí.
Děkujeme za pochopení.

5. Platební údaje
Číslo bankovního účtu pro platby stravy je stejné jako v přechozích letech: 5537771/0100.
(Rovněž zůstává z předchozích let Váš variabilní symbol.) Veškeré platební údaje naleznete
také v modulu plateb v systému Edupage, zmíněném v bodu 4).
6. Noví strávníci
Výše uvedené informace se týkají jen stávajících strávníků, v případě zavedení nového
strávníka je nutné se spojit s p. Martinou Špirytovou (tel. 554 615 442, e-mail
spirytova@spgs-szs.cz).

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz obraťte se prosímk na p. Martinu Špirytovou
(tel. 554 615 442, e-mail spirytova@spgs-szs.cz) nebo s otázkami technického charakteru
na p.Vladimíra Hulu (tel. 554 637 464, e-mail hula@spgs-szs.cz).

