Informace pro strávníky
školní jídelny při Hotelové škole Hradec Králové, ČSA 274/55, 500 03 Hradec Králové

Prodej čipů novým strávníkům bude probíhat v sekretariátu školy
v hotovosti (130 Kč) v době od 09.00 do 14.00 hodin
ve dnech 30.-31.08. a od 01.09.2022
Pokud máte zájem o stravování v naší školní jídelně, je třeba dodržet několik zásad.
1. Odevzdejte kompletně vyplněnou přihlášku ke stravování (platí pouze pro nově hlásící se strávníky
-na jejím základě je strávník zapsán do systému). Přihláška platí po celou dobu studia, údaje je
nutné aktualizovat, např. přestup na jinou školu.
2. Stáhněte si aplikaci “strava.cz“
- pro OS Android je tato mobilní aplikace na Google Play ke stažení zdarma
- pro OS iOS aplikaci otevřete na www.strava.cz
3. Zaregistrujte se v aplikaci www.strava.cz s použitím těchto údajů:
Číslo zařízení: 5024
Uživatelské jméno: prijmeni.jmeno (příjmení–tečka–jméno / vše malými písmeny, bez diakritiky)
Heslo: prijmeni.jmeno (příjmení–tečka–jméno / vše malými písmeny, bez diakritiky). Po prvním
přihlášení je nutné si změnit heslo! V opačném případě vám kdokoliv může měnit objednávky.
4. Nastavte si, jaké informace chcete dostávat na váš e-mail, který jste uvedli v přihlášce
5. Na vámi zvolené období (měsíc, rok) si předplaťte obědy bezhotovostně na

číslo účtu jídelny 115-3886640237/0100.
Jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo strávníka. Naleznete ho v aplikaci www.strava.cz
v odkazu „informace“. Bez uvedení v.s. nebude platba přiřazena.
Do zprávy pro příjemce uvádějte Příjmení a jméno strávníka ve formátu: „Kalousek Jiří obědy“
Při nedostatku finančních prostředků systém neumožní provést objednávku. Na výše uvedené číslo
účtu je možné platit pouze obědy.
6. Obědy nelze platit v hotovosti
7. Objednání / výběr / odhlášení obědů
- na kalendářní měsíc dopředu (pokud budete objednávat obědy tzv. „ze dne na den“, může se stát,
že některý oběd již bude zablokován a nebudete mít možnost si ho objednat, např. u pokrmu, kdy
je třeba ne zcela běžné a frekventované suroviny objednat několik dní dopředu)
- na další pracovní, resp. „varný“ den, vždy den předem do 12:00 hodin!
Objednávání/výběr/odhlašování obědů jiným způsobem (telefonicky, e-mailovou poštou, SMS …)
není možné.
8. Výdej obědů probíhá restauračním způsobem, tzn. s obsluhou, na základě předložených stravenek.
Stravenku si strávník vytiskne před příchodem do jídelny pomocí čipu z tiskárny u objednacího
terminálu.
Na „strava.cz“ máte k dispozici množství informací – viz. letáky v příloze. Seznamte se s Vnitřním
řádem jídelny.
Informace můžete získat na našich www.hotelovka.cz/školní jídelna.
Hradec Králové 12.07.2022
vedoucí školní jídelny
Hana Hájková, v.r.
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