Odhlašování a objednávání stravy internetem
pro mateřské školy
Jak to ve školce funguje po staru:
Rodiče odhlašují děti u učitelek, ty se občas spletou ve sčítání dětí.
Rodiče volají do jídelny, ale někdy se nedovolají, nebo někomu nadiktují odhlášku, ale informace se ztratí
nebo se na ni zapomene. Nastává diskuze s rodiči: "já jsem to ale hlásil, já jsem se nedovolal!" atd...
Při kontrole docházky se na konci měsíce počty se často liší od papírové evidence.
Jak to funguje přes internet:
Za všechny objednávky i odhlášky je zodpovědný rodič. Ten má přitom dokonalý přehled o tom, jak se jeho
dítě stravuje, jak jsou na tom s penězi, zda jejich platba už dorazila na účet MŠ atd.
V jídelně odpadá přijímání telefonických odhlášek a následných změn počtu porcí k uvaření.
Objednávání a odhlašování internetem v praxi:
Podmínkou pro zjednodušení systému je, aby jej začali využívat všichni povinně.
Poloviční řešení nelze, byl by v tom ještě větší zmatek.
Na začátku dostanou všichni rodiče uživatelské jméno a heslo.
Děti mají stravu trvale přihlášenou a rodič pouze odhlašuje.
Když má dítě večer teplotu, rodič přes internet nebo prostřednictvím SMS pohodlně odhlásí stravu na
nejbližší možný den a celé období předpokládané nemoci.
Když se dítě uzdraví dřív, rodič mu jednoduše přes internet přihlásí stravu zpět.
Odhlášky jsou jako dosud povoleny do určitého data a hodiny dle potřeb vedoucí ŠJ.
Každý den jídelna stáhne objednávky a rozešle mailem po třídách sestavu, kdo má přihlášenou stravu.
Ten, kdo na sestavě není, nemá stravu a bez stravy by neměl být přijat do MŠ (dítě by bylo celý den o
hladu) .
Rodiče kdykoli vidí svůj stav konta, kdy má jejich dítě přihlášeno a odhlášeno, seznam plateb a mailem
dostane potvrzení o odhlášce. Navíc si může vybrat, jaké souhrnné měsíční přehledy chce dostávat .
Pokud rodič nemá přístup na internet z počítače, může objednávat a odhlašovat z chytrého telefonu nebo
prostřednictvím sms přes jakýkoli mobilní telefon.
Co musí školka udělat na začátku:
* informovat rodiče o změně, svolat schůzku a rozdat letáky s informacemi o službě a přístupovými údaji
(letáky poskytuje VIS)
* po dohodě může rodiče na schůzce proškolit technik VIS (služba je hrazená nad rámec zavedení
objednávání internetem)

