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Informace o stravování ve školní jídelně 
 
Vážení strávníci,  
 
naše školní jídelna nabízí možnost stravování od pondělí do pátku s výjimkou prázdnin. Pro žáky 
ubytované v domově mládeže zabezpečujeme celodenní stravování, pro ostatní strávníky pouze 
obědy. Kuchyně připravuje snídaně, tři obědová menu a dvě menu na večeři. Jídelníčky jsou 
koncipované na základě doporučení odborníků na zdravou výživu dětí, dospívajících a dospělých dle 
věkové kategorie strávníků a s ohledem na platné předpisy pro školní jídelny (plnění spotřebního 
koše). Součástí každého jídelníčku je značení alergenů dle nařízení EU 1169/2011. Naším cílem je 
spokojenost strávníků.  

 
Přejeme všem dobrou chuť a žákům hodně úspěchů ve studiu. J 

 
1. Jak se stát naším klientem, strávníkem 
• je nutné vyplnit přihlášku ke stravování (ke stažení na webových stránkách, žáci prvních 

ročníků ji obdrží), 
• řádně vyplněnou přihlášku doručte na adresu SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, 193 00 

Praha 9, nejpozději do 15. července, 
• první platba za obědy na září musí být provedena do 20. srpna, 
• vyúčtování stravného se provádí po skončení školního roku, 
• přeplatky vracíme po skončení zúčtovacího období na základě žádosti zákonného zástupce 

převedením na účet nebo na základě zplnomocnění žáka zákonným zástupcem v hotovosti 
v pokladně školy (formulář žádosti a plné moci je k dispozici na webu nebo u vedoucí jídelny). 

 

2. Objednávání a rušení stravy 
• na začátku nového školního roku jsou všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a mají na 

stravovacím účtu peníze, automaticky přihlášeni k odběru oběda č. 1, 
• objednat a odhlásit jídlo můžete na webu: www.strava.cz, podrobné informace viz níže nebo 

u vedoucí školní jídelny Dany Růžičkové, DiS., tel.: 281 012 784, 605 295 533 (možno SMS), 
• stravu je nutné objednat nebo zrušit dva dny předem do 8 hodin, případné změny je možné 

ve výjimečných případech (např. nemoc) provést týž den, kdy je strava podávána, ale pouze 
do 8 hodin ráno, a to telefonicky nebo SMS na uvedené kontakty, 

• dlouhodobé odhlášení stravy nebo ukončení stravování je nutné oznámit vedoucí školní 
jídelny osobně nebo e-mailem. 

 

3. Jak platit obědy 
Platbu doporučujeme provádět pravidelným převodem z bankovního účtu (nastavení trvalého 
příkazu od srpna do května). Na všech platbách uvádějte jako variabilní symbol evidenční číslo 
žáka, do zprávy pro příjemce uveďte účel platby stravné. Pokud nebude variabilní symbol správně 
vyplněný, nebude možné platbu identifikovat.  
Platby za stravné provádějte vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.  
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Doporučená platba za obědy na měsíc je 800,- Kč. Doporučená platba za celodenní stravování je 
2300,- Kč. Pokud se žáci nebudou pravidelně stravovat, je na uvážení rodičů, jaký obnos pošlou na 
stravný účet. Pokud nebudou peníze na účtu strávníka, není možná objednávka stravy.  
 
Číslo účtu:   115-4472060237/0100   
Specifický symbol: 754000 
Variabilní symbol:      evidenční číslo žáka 
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno žáka a účel platby stravné. 
 

4. Cenová kalkulace 
Cena jídla pro žáky je stanovena v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. následovně: 
Snídaně + dopolední přesnídávka     29,- Kč 
Oběd                                                       35,- Kč 
Odpolední svačina + večeře                41,- Kč 
 
5. Odběr stravy 
K odběru jídel slouží karta ISIC, kterou jsou žáci povinni nosit s sebou. Ve výjimečných případech, 
jako je ztráta či poškození karty, dostanou žáci na základě předloženého potvrzení o objednání 
nové karty u vedoucí jídelny náhradní stravenku. Objednání nové karty a potvrzení o objednání 
zařizuje recepce školy. 
 
6. Jak postupovat při objednávce na webu 
Výběr jídel, přihlašování obědů se provádí na stránkách školy  www.skolaeupraha.cz 
V sekci „Pro studenty“ kliknete na "Objednávka jídla" a budete přesměrováni na stránky 
www.strava.cz  
 

 
 

 
Vyplníte číslo jídelny 2739,  
"Uživatel" = prijmenijmeno (např.novakjan) 
Prvotní heslo = prijmenijmeno (např.novakjan) Heslo po 
prvním přihlášení doporučujeme změnit. 
 
 



Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie 
 Lipí 1911, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice 

 
 

Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). 
Systém managementu jakosti naší školy byl registrován u Intertek Semko Certification AB 
 jako vyhovující požadavkům normy ISO 9001:2008 

 
 
V sekci OBJEDNÁVKY je jídelní lístek na určité období. 
Svou volbu provedete kliknutím myši do čtverečku. 
Po provedení výběru stisknete tlačítko „odeslat“ 
a objednávka je dokončena. Pro zrušení jídla kliknete 
na již objednané a zrušíte tím jídlo objednané (zmizí 
zaškrtnutí). Pokud se rozhodnete pro změnu, je 
možné celý postup opakovat, zrušit již objednané 
jídlo a objednat si jiné. Veškeré změny je ale nutné vždy ODESLAT, jinak se objednávka nepřenese 
do našeho stravovacího systému. 
 
V programu je možné sledovat STAV VAŠEHO KONTA. Finanční hotovost vidíte již při přihlášení do 
účtu, v rubrice platby je možnost sledovat stav konta podrobněji. Dále je možné sledovat 
ALERGENY u jednotlivých jídel, což jistě přivítají strávníci, kteří mají lékařem nařízené omezení ve 
stravě či nutnost zcela vyloučit některé potraviny z jídelníčku. V rubrice ZPRÁVY vám budou 
docházet aktuální informace, které se týkají plateb, přeplatků či nedoplatků, ovšem jen pokud 
budeme mít v přihlášce vaši e-mailovou adresu (doporučujeme používat školní e-mail). 
 
 

 
 
 

Děkujeme vám, že využíváte naše gastronomické služby 
a přejeme vám dobrou chuť v naší školní jídelně. 

 
 
 
 
Za kolektiv zaměstnanců stravovacího provozu  
Dana Růžičková, DiS. 
vedoucí školní jídelny  
 


