
Vážení strávníci. 

Od 1. 11. 2018 dochází ke změně stravovacího systému. Vás se bude týkat především způsob 
objednávání stravy.  

Změny ve stravovacím systému jsou tyto: 

1. Každý strávník si musí u vedoucí školní jídelny vyzvednout své přihlašovací a platební údaje. 

 Uživatelské jméno = variabilní symbol (nelze změnit, nutný údaj pro přihlášení ke stravování 
a pro platbu bankou!!!!) 

 Heslo – vygenerované, lze změnit v nastavení. 

 
2. Od 1. 11. 2018 si musí všichni strávníci navolit číslo chodu sami, v nastavení je 0, tudíž 

strávník není přihlášen ke stravování. Pokud si neobjedná stravu, NEMŮŽE mu být oběd VYDÁN. 
 

3. Způsoby objednávání stravy 

 Ve školní jídelně přes terminál  

 Přes internet  

Cesta objednání: www.tgacv.cz ,  

středisko Jirkov  školní jídelna  objednávání stravy  přihlásit se do systému 

Nyní se otevře nabídka a kalendář, v kalendáři si odkliknete den a nabídka jídla na daný den, 
kliknutím na OBJEDNAT si přihlásíte stravu a opačně, pokud již máte jídlo objednané 
a chcete ho zrušit, kliknete na ZRUŠIT OBJEDNÁVKU. 

Objednat a zrušit si stravu lze nejpozději do 9:00 hodin ráno předchozího dne. 

Např. na středu lze objednat či zrušit nejpozději v úterý do 9:00 hod. ráno. 

Pozor na objednání stravy na pondělí, to lze objednat nejpozději v pátek do 9:00 hod. ráno, 
sobota a neděle se nepočítá, nelze volit na pondělí. 

4. Přihlášením do systému přes internet uvidíte cenu stravného i aktuální stav konta. V případě, že 
stav nepokrývá náklady na oběd, nelze si objednat. 

5. V případě nemoci žáka platí stejné podmínky, tj. první den lze oběd vyzvednout do jídlonosiče 
a ostatní dny nutno odhlásit. 

6. Číslo účtu pro platby 5638441/0100, Variabilní symbol má každý strávník přidělen, pokud si jej 
nepamatuje, je možno si ho vyzvednout u vedoucí ŠJ. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů lze volat na telefonní číslo 773 743 456 

 
Bc. Marie Červenková 
vedoucí školního stravování 
pro středisko Jirkov 

http://www.tgacv.cz/

