
VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU JÍDELNY 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY 

Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy a dle volné kapacity i ostatní 

cizí strávníci. Je zde zaveden systém bezkontaktních čipů, které slouží k identifikaci každého 

strávníka, k tisku stravenky a zároveň objednávce a odhlašování. Tento čip je vydán oproti 

vratné záloze 150,- Kč, která při ukončení stravování či studia vrácena. Za strávníka se 

považuje ta osoba, která má řádně zaplacené obědy. 

Přihlášení ke stravování: 

- na základě vyplněné přihlášky získá strávník identifikační číslo a zároveň zakoupí čip 

Objednávka stravy: 

- je možná prostřednictvím 2 objednávacích terminálů umístěných u recepce školy 

nebo na webové adrese  

hotelové školy www.hs-pe.cz – pod lištou školní jídelna 

 http://strav.nasejidelna.cz/0011/faces/login.jsp  

Přihlášení na web. stránku:  uživatelské jméno: novak4567 

   heslo: novak4567 (vždy prvních 5 písmen z příjmení + přidělené číslo) 

Na výběr je standardně ze 2 polévek a 3 druhů hlavních pokrmů, automaticky je přihlášeno 

číslo 1, na číslo 2 a 3 je možno přihlásit týden a více předem. 

Polévku si strávník vybírá až při výdeji. 

Výdej obědů – do jídlonosičů 10.30 – 11.00 hod. 

- ve školní jídelně 11.00 – 13.10 (oběd s obsluhou do 13.00 hod.) 

Odhlašování obědů – možno na následující den nejpozději den předem do 13.00 buď na 

terminálu, na web. stránkách či telefonicky na čísle 565 350 632, případně mobil 

724 862 696, paní Kněžínková – provozní školní jídelny 

Žáci mají automaticky přihlášené obědy na celý aktuální měsíc mimo prázdnin a svátků. 

- každý strávník si dbá na odhlašování či přihlašování stravy sám, stravu na aktuální den 

neodhlašujeme 

 

 

 

http://www.hs-pe.cz/
http://strav.nasejidelna.cz/0011/faces/login.jsp


Platba za obědy-   strávníci platí zpětně za objednané obědy 

1) V hotovosti – vždy do 15. následujícího měsíce u provozní pí. Kněžínkové v kanceláři 

Úřední hodiny po – pá 10.15 – 11.15 hod. 

- Možno použít stravenky Gastropass či TicketRestaurant 

2) Inkasem – na základě smlouvy se školou a následným svolením banky strávníka je 

strhávána daná částka za objednané obědy 

 

3) "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen  vystavit  kupujícímu  účtenku.  

Zároveň  je povinen zaevidovat přijatou  tržbu  u  správce  daně  online;  v  případě  

technického  výpadku  pak  nejpozději  do 48 hodin." 
 

V případě ztráty čipu musí být toto nahlášeno provozní pí. Kněžínkové, která vydá za 

úplatu (150,- Kč) nový čip. (čip je opět zálohovaný) 

 


