
UPOZORNĚNÍ 
 
Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů (GDPR) strávníků došlo v elektronickém stravovacím systému 
k zamezení přístupu k heslům strávníků v kanceláři účetní. 
 

SYSTÉM JIŽ NEUMOŽŇUJE OPĚTOVNĚ SDĚLOVAT HESLO ŽÁDNÉ OSOBĚ! 
 

Je nutné si své heslo pamatovat a náhradní stravenku tisknout v samoobslužném boxu ve školní 

jídelně - výdejně. Řešení při zapomenutí čipu pro výdej a neznalosti hesla: 
 

1. U výdejního okénka: 
• Strávník počká na konci řady až budou obslouženi všichni strávníci s platným čipem, aby se mu mohla 

pracovnice výdeje déle věnovat. 

• Nahlásí své jméno pro ověření, zda má na daný den stravu přihlášenou.  

• Po té bude, popř. nebude vydán oběd. 
 

2. Použije aplikaci www.strava.cz pro vygenerování nového hesla: 
 

 
• Po zadání čísla jídelny 0487 vybere strávník v dolní nabídce „zapomenuté heslo“ a dále postupuje 

dle pokynů pro změnu hesla. Potvrzení nového hesla a zaslání odpovědního e-mailu automatem 
chvíli trvá.  

• Po doručení nového hesla na e-mail postupuje strávník běžným způsobem, tj. na objednávacím boxu 
si vytiskne náhradní stravenku.  
 

3. Využije tisk náhradní stravenky v kanceláři účetní: 
• Účetní po sdělení jména vydá náhradní stravenku.  

 

4. Strávník požádá o vygenerování hesla pro tisk náhradní stravenky 
v boxu:  

• Účetní vygeneruje na požádání nezabezpečené heslo.  

• Heslo je možné ihned použít v objednávacím boxu pro vytištění náhradní stravenky.  

• Takto vygenerované heslo je možné použít i pro objednávání stravy prostřednictvím www.strava.cz. 
Je na zvážení strávníka, zda si heslo ponechá, nebo si prostřednictvím této aplikace heslo sám změní.   

 

http://www.strava.cz/


 

 
NOVÍ STRÁVNÍCI – žáci 1. ročníků: 
  
Má-li nový strávník zájem o aktivaci internetového objednávání stravy, dostaví se do kanceláře účetní na 
budově SPgŠ.  
 

1. Nejprve se ale strávník musí zaevidovat v systému stravování u vedoucí školní jídelny Střední školy 
technické, kde uvede mj. kontaktní e-mail. 

2. V kanceláři účetní na budově SPgŠ bude strávníkovi po sdělení jeho jména vygenerováno uživatelské 
jméno a heslo pro vstup do internetového objednávání stravy na www.strava.cz.   

3. Záleží na strávníkovi, zda si v aplikaci Strava.cz heslo změní dle svých požadavků nebo si ponechá 
vygenerované. 

 
 

http://www.strava.cz/

