
 

                                      

 

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,   

 
rádi bychom Vás touto cestou informovat o novinkách a podmínkách provozu Vašeho nového dodavatele              
stravy roce 2019. Stravování je zajištěno společností Ekolandia s.r.o. Kontaktní osobou za společnost Ekolandia              
je paní Lucie Petrášková, tel. 773/765 594, email:lucie.petraskova@ekolandia.cz 
Jídlo je připravováno výhradně z čerstvých surovin. Vše vaříme brzy ráno od 5h ranní, aby Vaše jídlo bylo                  
čerstvé. K vaření využíváme rovněž metodu sous vide - noční dlouhé vaření při nízké teplotě, aby maso bylo                 
šťavnaté a byly v něm zachovány minerály a vitamíny. Ihned po dokončení tepelné úpravy pokrmů je jídlo                
šokově zachlazeno a zabaleno do jednorázových boxů s trvanlivosti až 5 dní (trvanlivost je vždy označena na                
obalu výrobku). Jídelníček je tvořen ve spolupráci s nutriční terapeutkou Bc. Martinou Kučerovou. 
 
 
JAK ZÍSKAT PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE? 
 

● Pro objednávání obědů využijeme i v tomto roce již osvědčený objednávkový systém. Objednávku             

stravy je možné realizovat on line na webu http://jidelna.hotelova-skola.cz:8080/ejidelnicek/ . 
● Prosím zašlete nám vyplněnou přihlášku ke stravování , jenž je přílohou tohoto e-mailu na              

lucie.petraskova@ekolandia.cz, dostanete do 5 pracovních dní od přihlášení přihlašovací jméno a           

heslo do on-line objednávkového systému http://jidelna.hotelova-skola.cz:8080/ejidelnicek/, nebo       

odevzdejte přihlášku příslušnému pracovníkovi instituce, do které docházíte. 

 

MÁM PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE A JAK NYNÍ OBJEDNÁM ČI ZRUŠÍM OBĚD? 
 

● Nyní máte možnost objednávat a odhlašovat obědy, přečíst si jídelníčky na následující měsíc,             

jídelníčky obsahují rovněž složení pokrmů, můžete kontrolovat stav účtu  v systému 

● Jídelníček na následující měsíc je k dispozici v objednávkovém systému vždy do 20ho. Strávníci            

objednávají na celý měsíc dopředu do 25ho.  

● Učiněnou objednávku jídla je možné kdykoliv zrušit, nejpozději však do 10.00 hod. pracovního dne,              

který předchází dni, v kterém rušíte objednané jídlo.  

 

JAK HRADIT STRAVOVÁNÍ? 
 

● Bankovním převodem  

Číslo účtu: 2800338295/2010 
IBAN: CZ8620100000002800338295 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
VS: registrační číslo strávníka, které vygeneruje systém po zaslání přihlášky ke stravování 

● Objednávání obědů je možné pouze při kladném zůstatku na účtu. Kredit se dobíjí převodem na účet,                

kredity jsou připisovány do 5 pracovních dní.  

● Vyúčtování stravy se provádí 2x ročně k 31.12. a k 31.8. do 30 dní, pouze na vyžádání 

● Bez nedostatečné výše složené peněžní zálohy nelze realizovat objednávku obědů. Výdej jídel probíhá             

pouze na základě uskutečněné objednávky, oběd není možné ve školní jídelně volně zakoupit. 

● Nebo pro instituce nabízíme možnost fakturace skutečně odebraných obědů dle smlouvy. 

Poskytovatel stravování: EKOLANDIA s.r.o. IČO: 24771881  Spisová značka: C 173035 vedená u Městského soudu v Praze,  
Sídlo: Čelákovice, Jiráskova 243/8, PSČ 25088, Provozovna: Slavětínská 82, 190 14 Praha-Klánovice, kontakt: Eva Slaná tel.: 777 357 387, 
eva.slana@ekolandia.cz, Lucie Petrášková tel.:773/765 594, lucie.petraskova@ekolandia.cz  
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