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Vážení rodiče, milí žáci, 
naše škola zajišťuje provoz automatizovaného stravovacího systému. Stravovací systém je založený 
na identifikaci strávníka pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné 
odpovědnosti strávníka za objednávky. Strávník odpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), 
který je podmínkou pro možnost objednávání a tím i odběru stravy. 
Veškeré platby za obědy jsou prováděny bezhotovostním způsobem přes bankovní účet školy: 

19-8643240207/0100 
Variabilním symbolem plateb je osobní číslo, kterým se žáci přihlašují do stravovacího systému – 
přiděluje vedoucí školní jídelny. Celý systém pracuje na základě konta, tzn., že poukážete Vámi 
zvolenou částku na účet a teprve potom si může žák objednávat a odebírat obědy až do doby, než se 
stav konta vyčerpá. Informace o stavu konta žáka, objednávání stravy a kontrolu nad odebíráním 
objednaných a zaplacených jídel budete mít k dispozici na internetových stránkách školy 
http://www.skolyjh.cz/stravovani  v nabídce objednávání obědů. Žáci mohou objednávky provádět 
také pomocí veřejné internetové sítě (mimo školu) http://www.skolyjh.cz/stravovani nebo ve 
vstupní hale na objednávkovém terminále. 
Přesná pravidla a organizační pokyny pro stravovací systém jsou zveřejněna na internetových 
stránkách naší školy. Zájemci o stravování se do systému přihlašují s použitím přihlašovacího 
hesla, které obdrží u vedoucí stravování, kabinet 740, školní jídelna. Podmínkou pro objednávání 
obědů je odevzdaná vyplněná přihláška a poukázání peněz na účet. Objednávky obědů lze 
provádět po zveřejnění jídelníčku na příslušný měsíc, což je obvykle 14 dní před začátkem měsíce. 
 

Pokyny pro provoz automatizovaného stravovacího systému 
1. Registrace - podmínkou pro objednávání obědů je aktualizace přihlášky ke školnímu 

stravování, na základě této aktualizace bude žákovi nebo zaměstnanci přidělen identifikační čip 
a přihlašovací heslo. Toto je nutné provést na studijním oddělení nebo u vedoucí stravování. 
- Záloha za identifikační čip činí 100,- Kč. V případě trvalého odhlášení strávníka ze 

stravování musí být identifikační čip vrácen (záloha bude vrácena). 
- Čipy na stravování je možné získat oproti záloze 100,- Kč na: 

- studijním oddělení SOU - Dis. Anety Šidlové 
- studijním oddělení OA – p. Eva Sedláková 

2. Způsoby plateb   -    složenkou na účet školy - nutné uvést variabilní symbol, který získáte                         
                                          na studijním oddělení nebo u vedoucí stravování společně s ident.čipem 

- bankovním převodem na účet školy 
- trvalým příkazem - Účet školy: 19-8643240207/0100 
- zaměstnanci - srážkou ze mzdy 

3. Provedení objednávek: 
 pomocí stránek školy http://www.skolyjh.cz/stravovani,  

přihlašovací jméno - login = variabilní symbol strávníka, heslo = eldo 
 pomocí objednávkového terminálu umístěného ve vestibulu školy - přiložit čip ke čtecímu 

zařízení, a na bezdotykové obrazovce si objednat stravu na patřičný den. Jídelníček bude 
uvedený na 14 dnů dopředu.  

4. Výňatek z provozního rádu školní jídelny: 
 Každý strávník má právo odebrat jedno jídlo denně za cenu: 

Snídaně     28,- Kč 
Oběd     39,- Kč 
Večeře s doplňkem   42,- Kč  

 Ubytovaný žák - celodenní stravování - snídaně, oběd, večeře s doplňkem - 109,- Kč 



 Neubytovaný žák - oběd. 
5.   Výdej stravy probíhá: 
 snídaně   6,00   -   8,00 hod  7. patro - jídelna dveře č. 724 
 obědy    11,10 - 12,20 hod  jídelna - suterén 
 večeře    17,00 - 17,30 hod  7. patro - jídelna dveře č. 724 
 Objednávky je možné provádět nejpozději den předem do 13,00 hodin. 
 Zrušení objednávky je možné uskutečnit nejpozději do 8.hod ranní na tel. 541219843 kl.123 
6.  S veškerými problémy, dotazy se obracejte na vedoucí stravování tel. 541219843 kl.123.  
 


