
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY K ELEKTRONICKÉMU OBJEDNÁVKOVÉMU SYSTÉMU 

 

 Evidence strávníků: 

 Pro možnost stravování – objednávání obědů je nutné, vyzvednout si na pokladně školy čip 

(záloha 100 Kč) a předplatit kredit, ze kterého se bude postupně odečítat cena odebraných 

obědů. Kredit je možno platit v hotovosti na pokladně školy nebo převodem na účet školy 

pod přiděleným variabilním symbolem. Číslo účtu: 12338201/0100.   

Objednávání obědů:  

1. Na objednávkovém terminále ve školní jídelně – po přiložení čipu nebo zadání 

přihlašovacích údajů si strávník může objednat pokrmy na celou dobu, kdy je zveřejněn 

jídelní lístek (pozor však na termíny objednávek, odhlášek obědů – viz níže).  

2. Pomocí webové aplikace – odkaz na webovou aplikaci je umístěn na webových stránkách 

školy (www.sou-cakovice.cz) v sekci stravování nebo je možno zadat do webového 

prohlížeče skola.sou-cakovice.cz:8080. Zde se strávník přihlásí pomocí svých přihlašovacích 

údajů a může objednat pokrmy na celou dobu, kdy je zveřejněn jídelní lístek (pozor však na 

termíny objednávek, odhlášek obědů – viz níže).  

Důležité termíny:  

1. Oběd lze objednat vždy minimálně dva pracovní dny před dnem výdeje do 12:00 hodin.  

2. Oběd lze odhlásit minimálně jeden pracovní den před dnem výdeje do 14:00 hodin. Po 

tomto termínu lze oběd zařadit do “burzy“ obědů – nabídnout ho ostatním strávníků, kteří 

nemají oběd objednán. V případě že si oběd „převezme – objedná“ nový strávník je cena 

obědu tomu, kdo dal oběd do burzy vrácena a oběd je zaplacen „novým“ objednatelem, v 

opačném případě oběd platí ten strávník, který ho dal do burzy.  

3. Strávníci mohou v případě onemocnění telefonicky odhlásit oběd na pokladně školy do 

8:00 hodin v den výdeje.  

Cena obědů:  

Každý strávník má stanovenou základní cenu obědů. Tato cena platí pro oběd č. 1. – 3. Z 

důvodu vyšší gramáže a větší finanční náročnosti použitých surovin je cena obědů č. 4 – 6. 

navýšena o 10 Kč oproti základní ceně. Cena oběda č. 7 v případě, že je v nabídce, je 

navýšena o 50 Kč oproti základní ceně – zde se bude jednat o výběrová dražší jídla. Cenu 

obědu vidí strávník při objednávání. Každý den nemusí být k dispozici všech 7 voleb.  

 

 



Výdej obědů:  

Při vstupu do jídelny přiloží strávník čip k výdejnímu terminálu a je mu vytištěna stravenka. 

Tuto u stolu (případně u výdeje) předloží obsluze. Ve zcela výjimečných případech 

(zapomenutí čipu) může náhradní stravenku vytisknout v pokladně školy.  

Vážení strávníci, doufám, že tento systém Vám přinese větší komfort, výběr pokrmů a 

pohodlí v naší školní restauraci.  

 

V Praze 2019-12-11 

 

 

Mgr. Věra Nováková v. r.  

ředitelka SOŠ a SOU, Praha - Čakovice 


