Informace rodičům – školní mléko:
I v letošním školním roce umožňujeme žákům školy odběr dotovaných produktů školního mléka
(ochucené a neochucené mléko - 250 ml). Odběr probíhá z automatů prostřednictvím čipů, které jsou
společné pro odběr obědů i mléčných produktů. Je možné odebrat maximálně 1 výrobek denně.
Čip v ceně 115,- Kč si musí zakoupit u vedoucí školního stravování každý zájemce, který bude chtít
využívat odběr školního mléka nebo navštěvovat školní stravování. Čip žákům bude sloužit celou
školní docházku a je nevratný.
Abyste mohli dobít kredit na čipu dětí, je nutné provést registraci na stránkách
http://www.skolniprogram.cz/login Jako bezproblémový je doporučený prohlížeč Chrome, my jsme
vyzkoušeli i novější verze Internet Exploreru a neregistrovali jsme žádný problém. Postup registrace:
1. Na výše uvedené přihlašovací stránce klikněte na „Registrace“.
2. V podmenu Registrace doporučujeme registraci bez využití nabízených služeb (Facebook,
Google, Microsoft Live) proklikem na KLIKNĚTE ZDE.
3. Zadejte IČ školy: nám. 9. května – 62072757, Sušilova – 162072757, Slovákova – 0262072757
a klikněte na školu.
4. Zaregistrujte sebe i všechny Vaše děti, pro které chcete využívat tuto službu. Objeví se
„Děkujeme Vám za registraci (byl Vám zaslán email)“. Držte se instrukcí v emailu a registraci
dokončete. Počkejte na schválení registrace třídním učitelem a přiřazení čipu vedoucí
školního stravování. Informace o schválení Vám bude zaslána emailem.
5. Následně budete mít Školní program plně k dispozici, stačí se vždy přihlásit Vámi
zaregistrovaným emailem a heslem a můžete využívat veškeré zprovozněné aplikace (k
některým budeme postupně přecházet). Pokud zapomenete heslo, vyžádejte si standardní
zaslání prostřednictvím přihlašovací stránky pod položkou Zapomenuté heslo. Musíte však
uvést registrovaný mail.
6. V prostředí naleznete informace k dobíjení kreditu na čip Vašeho dítěte a dále jeho průběžný
stav. Rovněž zde můžete nastavit automatické dobití čipu z Vašeho kreditu pro rovnoměrné
čerpání dítětem→automatické dobíjení čipu→volba denně, týdně, nebo měsíčně. Naleznete
tady i přehledný výpis nákupů v mléčném automatu. Tyto funkce budou zpřístupněny až po
zakoupení a registraci čipu u vedoucí školního stravování.

