
CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA TŘEBÍČ 
Sirotčí 1341/3, 674 01 Třebíč 

IČ: 708 71 761; DIČ: CZ708 71 761 
tel: 568 838 555, 568 838 551 

email: centrální.jidelna@seznam.cz 
www.centralnijidelna.cz 

 

 
Informace o stravování 

 
Přihlašování obědů – výběr ze 3 menu 
 
U inkasních příkazů (povolení k inkasu) se obědy přihlašují automaticky podle předem 
nahlášených dnů v týdnu a preferencí, které si každý žák/student nahlásí v září aktuálního 
školního roku dle svého rozvrhu a uvážení.  Všichni mají automaticky přihlášen oběd č.1. 
Změna je možná ….viz dále v textu 
 
U hotovostních plateb a bezhotovostních plateb z vlastní vůle je každý žák/student povinen si 
obědy přihlásit a zaplatit do konce předcházejícího měsíce. Výjimkou je září, kdy si obědy 
přihlásí a zaplatí rovněž dle svého školního rozvrhu až v září, resp. první školní den. 
 
Změna obědů 
Změna oběda je možná nejpozději 2 pracovní dny do 15:00 hod. předem – oběd na pondělí je 
nutné změnit nejpozději ve čtvrtek. 
 
Odhlašování obědů 
Odhlašování obědů si provádí žáci/studenti: 

- sami v terminálu ve vstupní hale školní jídelny; 
- přes internetové stránky www.centralnijidelna.cz /On-line objednávka/ON-LINE 

objednávka strava/Výběr jídelny: 0919; Uživatel; Heslo (bude přiděleno při přihlášení 
ke stravování); 

- osobně v kanceláři jídelny; 
- telefonicky  – tel 568 838 555; 
- SMS zprávou – tel. 601 389 360; 
- e-mailem – centralni.jidelna@seznam.cz. 

 
vždy do 15:00 hod. předchozího dne. Výjimkou je odhlášení telefonicky nebo SMS 
zprávou a to do 7:00 hod. aktuálního stravovacího dne. 

Nárok na odebrání oběda v dotované ceně  v případě nemoci či jiné neúčasti ve škole má žák 
nebo student pouze první den nemoci. Další obědy si musí zrušit. 
 
Neodhlášená, stejně jako neodebraná, strava propadne a nebude za ni poskytnuta žádná 
náhrada. 
 
 
Cena oběda od  01.09.2021 

 
věková skupina od 6 do 10 let včetně  24,- Kč,  
věková skupina od 11 do 15 let včetně  26,- Kč, 
věková skupina nad 15 let    28,- Kč. 

 
Rozhodnou dobou je aktuální školní rok, ve kterém žák/student dosáhne daného věku. 
 
 



 
Úhrada stravného 
 
Stravné se hradí 
 

1. hotově v kanceláři jídelny nebo bezhotovostně dle vlastní vůle, předem ke konci 
předchozího měsíce, 

 
2. inkasním příkazem (povolení k inkasu) vždy v níže uvedený den měsíce, tzn., že např. 

15. října budou inkasovány přihlášené obědy v měsíci říjnu, ve prospěch bankovního 
účtu u Fio banky Třebíč, č. ú.: 290 136 7175/2010. 
 

Inkasní dny pro školní rok 2021/2022 
 
15.09.            15.02. 
15.10.            15.03. 
15.11.            14.04. 
15.12.            16.05. 
14.01.            15.06. 
 
 
Čip/karta 
 
Pro identifikaci strávníka se používá čip/karta, která bude pořízena při přihlášení ke stravování 
(školní čip nebo čip/karta pořízená ve školní jídelně). Při zapomenutí čipu/karty si strávník 
vyzvedne samostatně, s použitím hesla, náhradní stravenku v terminálu ve vstupní chodbě. 
1 - 5 vydaná stravenka v měsíci – zdarma, 
6 a následující vydaná stravenka v měsíci – á 2 Kč/ks. 
 
Pro identifikaci strávníka je možné použít i školní čipy či karty, ale strávník si je musí 
nechat nahrát do systému v kanceláři jídelny. 
 
 
Přihlášku ke stravování lze v jídelně vyřídit již v době letních prázdnin (je možné společně 
doložit povolení k inkasu z Vašeho účtu): 

- elektronicky na níže uvedený e-mail kdykoliv, s tím, že je nutné počítat s možností 
čerpání řádné dovolené a tudíž, k delší časové prodlevě zpětně vazby, přijetí přihlášky 
bude vždy zpětně elektronicky potvrzeno, 

- osobně: 
 v týdnu od 16. do 20. srpna 2021 v čase od 10 do 12 hod., 
 v týdnu od 23. do 27. srpna 2021 v čase od 09 do 13 hod. 
 v týdnu od 30.srpna  do 3. září 2021 v čase od 7 do 15 hod. – vyšší pravděpodobnost 

fronty a časového zdržení. 
 
Od 6. září 2020 pak v době otevření kanceláře jídelny v době od 11 do 14.45 hod 
 
 
Případné dotazy – tel. 568838555, 601389360, 603571596 nebo na 
centralni.jidelna@seznam.cz 
 
 
V Třebíči dne 14.06.2021 
 
Bc. Drahomíra Trnčíková 
ředitelka  



 
 
 
 
 
 


