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1. Internetový portál e-strava 

1.1. Popis 

Modul e-strava je internetovou nástavbou programu SIS 7.0. Strávníkům umožňuje, v pohodlí 
domova prostřednictvím internetu, přihlašovat nebo odhlašovat obědy, měnit druh vybraného jídla, 
tisknout si jídelníček, hodnotit jídla, nechat si zasílat informace o změnách v objednávkách na e-mail, 
případně mít přehled o finanční situaci na daný měsíc. 

Vedoucí jídelny získává možnost jednoduše vystavit jídelníček na internetu, zjistit počet strávníků na 
daný den, nechat se podle hodnocení jídel inspirovat v tvorbě jídelníčku. To vše se děje automaticky 
v prostředí programu SIS 7.0. 

Internetový portál naleznete na stránce:  www.estrava.cz 

 

 

Tlačítko na zobrazení 

jídelníčku zařízeni 

s možností jeho vytisknutí 

Zobrazení informaci o 

daném stravovacím 

zařízení. 
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1.2. Přihlášení uživatele 

Základní podmínka k využívání aplikace e-strava ze strany uživatele je 
přihlášení ke stravování na daný měsíc u paní vedoucí. Přihlásit se lze 
na adrese www.estrava.cz . Poté je nutné vyplnit následující pole: 

• Kód zařízení lze vypsat ručně, případně kliknout na identifikační 
číslo Vámi využívaného stravovacího zařízení. 

• Kód uživatele je číslo čipu nebo karty 

• Heslo je každému uživateli přiděleno a sděleno vedoucí stravování 

• Přihlásit tlačítko sloužící ke vstupu do aplikace 
 

Pokud se po stisku tlačítka Přihlásit objeví na obrazovce okno 
s varovnou hláškou o nezdařeném přihlášení, je nutno zadat všechny 
položky znova.  

Pozn. Pokud se přihlašujete ze stránek školy (tj. NÉ z adresy 
www.estrava.cz) anebo z daného PC opakovaně, pak již Kód zařízení 
není nutno zadávat, vyplní se sám. 

 

Po úspěšném přihlášení uživatele se objeví hlavní menu. Pomocí této nabídky strávník ovládá 
aplikaci. K dispozici jsou tyty volby: 

• Jídelníček – zobrazení jídelníčku, kde je možnost přihlásit, odhlásit, 
změnit druh jídla anebo jídlo hodnotit.  
Pozn. pokud je strávník přihlášen na více měsíců, zobrazí se nejprve 
výběr daného měsíce, po kliknutí na patřičný měsíc se zobrazí 
vlastní jídelníček. 

• Nápověda – stručná nápověda k ovládání aplikace e-strava 

• Informace jídelny – oznámení školní jídelny 

• Finanční informace – zobrazí výši zálohy, počet řádných a 
dodatečných přihlášek platné na daný měsíc 

• Změna vlastního hesla – zde si může uživatel změnit heslo. 

• Změna e-mailové adresy – možnost změny internetové poštovní 
adresy, na kterou budou zasílány informace o provedených 
změnách 

• Konec – odhlášení ze systému 

 

 

 
Zde si vybereme, pro 

který měsíc se má 

zobrazit jídelníček. 
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1.2.1. Práce s jídelníčkem 

Po zobrazení jídelníčku na námi zvolené období má uživatel možnost pro dané dny přihlásit, změnit 

nebo odhlásit si stravu. Změny lze provést pouze u aktivních dnů, tj.mají před názvy jídel kulaté 

tlačítka. Po provedení změn v jídelníčku nesmí uživatel zapomenout tyto změny uložit. To provede 

stisknutím tlačítka Uložit změny, poté se zobrazí hlášení a výpis provedených změn. Tento výpis se 

také odešle na e-mailovou adresu (pokud je nastavena). 

Pozn. počty jídel, doba povolení změn v objednávkách je zavislá na nastavení vedoucí stravování. 

 

1.2.2. Hodnocení jídla 

 

Pokud má stravovací zařízení 

povoleno, lze hodnotit jídlo na 

daný den v čase od 11:00-23:59. 

Vedle jídla se objeví tlačítko Jak 

Vám chutnalo? Po stisknutí 

tohoto tlačítka lze vybrat známku 

1 – Skvělé až 5 – Nechutnalo. 

Výběr je poté nutno pomocí 

patřičného tlačítka Uložit. 

Pozn. Hodnocením jídel lze pomoct stravovacímu zařízení zatraktivnit případně poupravit jídelníček! 

Zde ukládáme 

změny!! 

Tlačítka označující 

možnou změnu 

objednávky 
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1.2.3. Finanční informace 

 
 
1.2.4. Změna hesla a e-mailu 

 
Kvůli bezpečnosti doporučujeme heslo, které bylo přiděleno vedoucím stravování, změnit na jiné. 
V den, který bylo nastaveno heslo vedoucím stravování, si uživatel nemůže změnit heslo sám! 

Informace o změnách v objednávkách přicházejí strávníkovi na e-mail, který byl sdělen při přihlášení 
ke stravování. Pokud chce uživatel adresu změnit, klikne na odkaz Změna e-mailové adresy a napíše 
novou adresu do příslušné kolonky.  
Pozn. Pokud není nastavená e-mailova adresa není možno ověřit správnost uložení změn! 

1.2.5. Odhlášení 

Odhlášení z aplikace e-strava probíhá 
prostřednictvím odkazu Konec. Pokud 
by se uživatel pokoušel ukončit 
aplikaci, aniž by provedl uložení změn 
v jídelníčku, bude vyzván dialogovým 
oknem k uložení informací. 

 

Opět nezapomene 

uložit změny!! 

Zde vyplníme nové 

heslo. Maximální 

velikost je 8 znaků 

nebo čísel. 

V tomto okně se zobrazí 

finanční informace, které se 

týkají aktuálního měsíce. 

Vidíme zálohu na daný měsíc 

a vyúčtování odhlášek 

řádných a dodatečných. 


