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Vážení strávníci,  

naše školní jídelna zavede během měsíce února nový elektronický systém objednávání a výdeje stravy. Obědy se 

budou vydávat pomocí elektronických čipů. Čip obdrží každý strávník (kdo má zaplaceno stravování na únor) 

místo papírových stravenek od vedoucí ŠJ p. Tulisové před výdejem obědů 2. - 3. 2. 2015 ve výdejně jídel. 

Hodnota čipu je 120,- Kč. Jsme si vědomi toho, že je to platba navíc, ale jsme přesvědčeni, že jistě oceníte výhody, 

které Vám tento moderní systém přinese.  

Přihlašování a odhlašování stravy  
Abyste si mohli přihlásit či odhlásit stravu, je potřeba mít včas uhrazeno smluvní minimum (předepsanou zálohu 

na obědy). Jakmile bude Vaše platba připsána na účet školy nebo realizována v hotovosti, budete automaticky 

přihlášeni na oběd.  

Odhlašování (resp. změny) stravy se bude provádět jako dosud, tzn. den dopředu do 14.00 hodin 

předcházejícího dne před odběrem oběda, ale přes internet na WWW stránce www.strava.cz nebo 

prostřednictvím Android aplikace pro SmartPhone Strava.cz (ke stažení Google Play) –  

registrační číslo naší jídelny je 10041. 

Na pozdější odhlášku nebude brán zřetel. Přihlašovací údaje vám budou sděleny společně s předáním čipu. 

V uvedených aplikacích uvidíte stav svých objednávek (přihlášená, odebraná, neodebraná jídla atd.). 

Jednoduchým způsobem si pak budete moci jídla přihlašovat a odhlašovat nebo sledovat historii svého účtu.  

Bezkontaktní elektronický čip 

Čip slouží strávníkovi po celou dobu stravování (žákům po celou dobu školní docházky). Čipy jsou nepřenosné 

a slouží vždy jen jednomu strávníkovi. Čip zůstává majetkem strávníka i v době, kdy školní jídelna nevaří 

(prázdniny). Strávníkům je doporučeno čip vždy dobře uschovat, neztratit a náležitě se o něj starat. V případě 

ztráty lze zakoupit čip nový. Každou ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit vedoucí ŠJ. Staré číslo se zablokuje v 

evidenci a při načtení v terminálu bude identifikováno jako neznámé. Takto jsou strávníci chráněni před zneužitím 

čipu v případě ztráty. Hodnota prvního zakoupeného čipu bude připočtena ke smluvnímu minimu a inkasována 

v měsíci únoru (případně v měsících následujících). Částka je zálohová a při ukončení stravování lze funkční čip 

vrátit a příslušnou částku obdržet zpět. Poškozený čip nebude vykoupen. 

Výdej stravy, evidence objednávek  
Ve školní jídelně bude nově nainstalován terminál pro evidenci výdeje stravy. Jakmile přiložíte svůj čip ke 

čtecímu zařízení, které bude snadno přístupné ze strany strávníka, na terminálu se ukáže Váš nárok na příslušné 

jídlo. Stejně jako doposud platí zásada, že jídlo musí být předem přihlášeno. Evidence objednávek bude vedena v 

programu u vedoucí ŠJ. To samé platí i o provedených platbách za stravování. Vaší povinností je denně nosit 

čip.  

Zapomenutí či ztráta identifikačního média (čipu)  
V případě zapomenutí či ztráty čipu o již objednané jídlo nepřijdete. V případě zapomenutí oznámíte tuto 

skutečnost kuchařce, ta si ověří Vaši objednávku a teprve potom Vám bude oběd vydán. Samozřejmě se může 

stát, že v případě jejího pracovního zaneprázdnění nebude ihned Váš požadavek řešit. Ztrátu čipu neprodleně 

nahlásíte vedoucí ŠJ, která jej zablokuje, aby případný nálezce nemohl použít Váš čip pro odběr stravy. Vaší 

povinností bude zakoupit si nové identifikační médium.  

V Chebu dne . 1. 2015, 

Ing. Petr Čolák, VTEÚ 

         ………………………………. 
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