
 

 

 

 

 

 

                                    Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10  

 

Zařízení školního stravování spol.s.r.o. 

  

Vážení rodiče, vážení žáci  

dovolujeme si Vám oznámit, že provozovatelem školní jídelny v Hotelové škole od 4.9.2017  je 

společnost Charly Amusement - zařízení školního stravování, s.r.o. Naším hlavním cílem je poskytnout 

vašim dětem chutnou a pestrou stravu odpovídající zásadám zdravé výživy. Každý den školní 

docházky bude na výběr polévka a jeden ze tří hlavních chodů.Pestrost nabídky bude zajištěna 

novinkou a to denní možnost výběru zeleninového salátu .O této novince budete seznámeni na 

začátku školního roku. Cena jednoho jídla (polévka a hlavní chod) pro žáky je stanovena na 32,- Kč 

včetně DPH  

Pro efektivní objednávání a placení jídel je zaveden automatický objednávkový systém Altisima, který 

bude umožňovat objednání i dodatečné stornování objednávky dle následujících pravidel:  

1.    Identifikace strávníka proběhne:  

a) přiložením elektronického čipu ke čtečce objednávkového terminálu umístěného v jídelně. Čip 

bude každému strávníkovi vydán po složení kauce 80,- Kč v kanceláři jídelny  od 4. 9. 2017 v době od 

7:00 - 10:30 a od 13:00 - 15:00 hodin.  V případě ztráty bude strávníkovi vydán čip náhradní za 

poplatek ve stejné výši.   

b) pomocí „přihlašovacího jména" a „hesla" při objednání jídla po internetu na: www.e-jidelnicek.cz 

(tyto údaje budou žákovi předány spolu s elektronickým čipem).  

2. Objednávat bude možno jídla na běžný a následující týden, jak z objednávkového terminálu v 

jídelně, tak prostřednictvím internetového objednávkového systému. Jídlo na každý školní den a dny 

následující je možno si objednat nejpozději do 8:00 předcházejícího školního dne.  

3. Každý strávník má v objednávkovém systému veden kredit. Tento kredit v libovolné výši musí být 

uhrazen hotově v pokladně jídelny, nebo bankovním převodem tak, aby na účet společnosti Charly 

Amusement byl připsán před odběrem jídel.  



4. Při objednání jídla se jeho cena odečte z kreditu strávníka. Objednávku je možno stornovat pomocí 

objednávkového terminálu v jídelně, nebo internetem nejpozději v den výdeje jídla do 6:00 hod. V 

tomto případě se cena stornovaného jídla připíše zpět na kredit strávníka.  

5. Výdej jídel bude v době od 11:30 do 14:00 hodin  

6. Cena jídel vydaných strávníkovi se bude během kalendářního měsíce průběžně odečítat z jeho 

kreditu. Stav kreditu si může každý strávník průběžně kontrolovat na objednávkovém terminálu v 

jídelně, nebo po internetu v objednávkovém webu. Doporučujeme každému strávníkovi pravidelně 

se informovat o stavu svého kreditu a včas jej doplňovat.  

V případě vyčerpání kreditu nebude možné objednání jídla. Po doplnění kreditu, nebo platbě v 

hotovosti bude strávníku objednání jídel opět umožněno.  

V případě zájmu rodičů je možné zasílat elektronickou poštou výpis o způsobu čerpání kreditu.  

7. Platbu je možno provést některým z následujících způsobů:  

  

a) Platba bankovním převodem na č.účtu:  

9558514001/5500 (Variabilním Symbolem je číselná kombinace „přihlašovacího jména")  

b) Hotovostní platba: v kanceláři jídelny  

  

Přejeme Vám „Dobrou chuť!" 

 

 

Pro více informací navštivte náš fb profil:“Máme rádi jídlo“,nebo webové stránky: 

www.restauracezaskolou.cz 

 

http://www.restauracezaskolou.cz/

