Provozní řád školní jídelny při Gymnáziu Nový Jičín
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky
č. 107/2008 Sb. a hygienickými předpisy.
Školní jídelna (dále jen ŠJ) zajišťuje stravování formou obědů pro žáky Gymnázia, jeho pedagogické a
provozní zaměstnance jen ve dnech školního vyučování.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných
potravin. Je sestavován na celý týden dopředu a vyvěšen před jídelnou, na vrátnici školy a na webových
stránkách školy. Změna jídelníčku je vyhrazena, bude zaznamenána do jídelního lístku (závislost na
dodávce potravin, havarijní situace, apod.)
Výdejní doba:
- 11:30 – 14:00 hodin
- do jídlonosičů: 11:30 – 11:40 hodin
13:50 – 14:00 hodin
Výše stravného:
Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující
školní rok je vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.
11 – 14 let
15 – 18 let
dospělí
Platnost cen je od 1. 5. 2019.

27,- Kč
30,- Kč
30,- Kč

Platba stravného:
-hotově u vedoucí ŠJ
-převodem z běžného účtu na:
Číslo účtu: 
3332801/0100
Variabilní symbol: číslo čipu
Specifický symbol: 32430
Zpráva pro příjemce: stravné + jméno a příjmení strávníka
Přihlašování a odhlašování obědů:
Strávníci v naší ŠJ nemají obědy přihlášeny automaticky. Každý si musí oběd po zaplacení (nabití
čipu)přihlásit sám přes objednávkový terminál, který je před jídelnou nebo on-line přes webové
stránky školy nejpozději do 14:00 hodin dva pracovní dny předem.
Odhlášení obědu se provádí stejně nebo telefonicky na čísle 733 595 588 nebo prostřednictvím e-mailu
na adrese jana.dolinska@gnj.cz. Odhláška musí obsahovat jméno a příjmení, třídu a číslo čipu. Bez
uvedených údajů nebude oběd odhlášen. Z důvodu nemoci se může oběd odhlásit ve stejný den do 7:15
hodin.
Za neodebrané nebo včas neodhlášené obědy se neposkytuje náhrada.
V případě neplánované nepřítomnosti (Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška o školním stravování
č. 107/2005 Sb.) má žák nárok na dotovaný oběd pouze první den. Tento den je považován za pobyt ve
škole. Další dny nemoci je povinen si přihlášené obědy odhlásit. Pokud si obědy neodhlásí, bude škola
vyžadovat plnou náhradu oběda.

Každý strávník (zákonný zástupce) vyplní „Přihlášku ke stravování“ a předloží vedoucí ŠJ. Přihláška ke
stravování je platná po celou dobu školní docházky. Pokud se chce strávník odhlásit ze stravování dřív,
než ukončí školní docházku, je povinen vyplnit u vedoucí ŠJ formulář „Odhlášení ze stravování“, příp.
vyrovnání plateb za stravné.

ŠJ neposkytuje dietní jídla. Odpovědnost při výběru vhodné stravy z jídelního lístku zůstává na rodičích.
Pokud strava z jídelního lístku neodpovídá uvedené dietě žáka, může žák konzumovat ve ŠJ vlastní
obědy za těchto podmínek:
● rodiče nebo zákonný zástupce doloží vyjádření lékaře, že dítě má příslušnou indikaci k dietnímu
stravování
● dále doloží písemné prohlášení, že zodpovídají za zdravotní nezávadnost donesené stravy
● přinesený oběd ve vlastních podepsaných nádobách předá ve školní kuchyni vedoucí kuchařce, ta jej
uloží do chladničky

● vstup do jídelny mají pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují.
● po ukončení konzumace jídla jsou povinni uklidit po sobě tác a nádobí do vyhrazených prostorů. Je
zakázáno úmyslné znečišťování jídelny.
Je přísně zakázáno vynášení nádobí a příborů ze ŠJ.

1. května 2019

Jana Dolinská v. r.
vedoucí školní jídelny

Mgr. Zbyněk Kubičík v. r.
ředitel školy

