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INFORMACE O STRAVOVÁNÍ 

 
Vedení školy informuje žáky a zaměstnance školy o možnosti stravování v nejbližší jídelně  

Slunečnice - Charbulova č. 85, Brno-Černovice. Jídelna zajišťuje stravu pro Černovické občany, pro 

žáky a zaměstnance školy a pro seniory. 

 

 

Jídelna nabízí pro oběd: polévka, výběr hlavního jídla za cenu 65,- Kč. 

 osobní odběr v jídelně 

 ve vlastním jídlonosiči, každý den v době 11 – 12 hodin 

 v zataveném  boxu + 6,- Kč 

 dovážkovou službou za předpokladu splnění konkrétních podmínek na tel. č. 725 505 327. 

 

Aktuální jídelníček 

 na následující týden je možné vyzvednout v jídelně každou středu 

 je veřejně přístupný na webových stránkách jídelny www.jidelnaslunecnice.cz a facebooku 

Úřadu městské části Brno-Černovice 

 

Ukázka jídelníčku 
polévka: Květáková se smetanou 1,7,9 

1. Dušené vepřové na žampiónech, těstoviny 1,9 

2. Zeleninové rizoto se sýrem 7 

ŽL: Kuřecí kousky v rajčatové omáčce s bazalkou, těstoviny 1,3,9 

DIA: Kuřecí kousky v rajčatové omáčce s bazalkou, těstoviny 1,3,9 

 

Platba stravného se provede: 
a)  na účet č: : 7 776 771 429/5500 

nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce 

jednorázovým příkazem 

trvalým příkazem k úhradě  

Strávník má přidělen variabilní symbol. Je nutné jej správně uvést, aby nedošlo k záměně nebo lze 

uvést SOŠ Morava o.p.s. a jméno žáka. 

 

b)  v hotovosti: 

– v kanceláři jídelny Slunečnice - Charbulova 85 

– v pondělí a ve čtvrtek 7:45 – 12:45 hodin. 

 

Identifikační čip 
Strávník obdrží stravovací identifikační čip a zaplatí v hotovosti 100,- Kč.  Čip je  platný  po celou 

dobu školní docházky. Strávník obdrží přístupové údaje k online přihlášení. Za ztracený čip se náhrada 

neposkytuje. 

 

 

Odhlášení a přihlášení 
Odhlášení a přihlášení obědů provádí strávníci sami do 13:00 hodin předchozího stravovacího dne na 

stránkách www.jidelnaslunecnice.cz, případně na telefonním čísle 775 998 164. Nelze zpětně 

nárokovat odhlášku. Přeplatek za odhlášené obědy bude automaticky převeden do dalšího období.  

http://www.jidelnaslunecnice.cz/
http://www.jidelnaslunecnice.cz/


Střední odborná škola MORAVA o.p.s. 
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Informace 
paní Gajdušková, tel. č.: 775 998 164, každý den v době 8 – 13 hodin. 

 

Žákům a zaměstnancům školy jsou obědy v zataveném boxu vydávány od 11:30 hodin v kuchyňce.   

 

 

 

Brno 3. 11. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petra Kalousková 

ředitelka školy 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


