
Informace pro zájemce o stravování ve školní restauraci 

Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD 

Šilheřovice, s.r.o. 
 

 

Zájemce o stravování ve školní restauraci Střední školy hotelnictví, gastronomie a 

služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. se musí dostavit na účtárnu/pokladnu střední školy a 

zde se přihlásí ke stravování zakoupením čipové karty, kterou strávník používá k 

objednávání a odběru stravy. 

Cena čipové karty je 80,- Kč. 

 

Po složení zálohy na stravu je možno si tuto objednat. 

 

Pro externí strávníky je cena obědu 65,- Kč, večeře 46,- Kč. 

 

 

Návod k objednávce stravy 
 

Objednávat stravu je možno dvěma způsoby: 
 

 

1) na webových stránkách Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, 

s.r.o., 

 

www.hssilherovice.cz 

 

v nabídce „Objednávka stravy“. 

 

Objeví se Vám přihlašovací tabulka: 

 

 

Do kolonek vepíšete: 

jméno:   .......................................... 

příjmení:   ……….…......................... 

identifikace:  …...................................... 

(číslo karty) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hssilherovice.cz/


Po přihlášení vyberete „Hlavní jídelna“ a poté se Vám objeví jídelníček. Kliknutím na pokrm se 

Vám objeví u daného pokrmu symbol příboru, což znamená, že oběd je objednán. Pro odhlášení 

stravy platí stejný postup jako u objednání, a to kliknutí na objednaný pokrm (symbol příboru zmizí), 

objednávka je zrušena. 

 

 

2) na objednacím terminálu umístěném v objektu Střední školy hotelnictví, gastronomie a 

služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. (přiložením karty na terminál se Vám objeví nabídka jídelníčku s 

možností stravu objednat). 

 

 

Stravu lze objednat a odhlásit vždy do 10,00 hod předchozího dne, vyjímkou je 

pondělí, kdy lze objednat a odhlásit oběd vždy v pátek do 10,00 hod. 

 
V případě nemožnosti odhlásit stravu prostřednictvím internetu, je možno toto odhlášení provést 

telefonicky. 

 

 

Platba zálohy na stravu se hradí bezhotovostně, a to na účet Střední školy 

hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., 

 

č. účtu   66602821/0100 

 

v.s.   99988999 

 

s.s.   .......................... (číslo strávníka) 

 

či v hotovosti na pokladně školy. 

 

 
 

 

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek nás prosím neváhejte 

kontaktovat osobně nebo telefonicky (tel. č. 595054106 – Jitka Starowiczová, Marcela 

Haladejová), rádi poradíme, vysvětlíme. 

 
 

 

 


