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ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Ke stravování ve školní jídelně (dále ŠJ) se může strávník přihlásit ve stanovených úředních hodinách
v kanceláři vedoucí ŠJ.
(2) Přihlášením ke stravování potvrzují strávníci (případně jejich zákonní zástupci), že se seznámili s tímto
provozním řádem ŠJ.
(3) Stravování se poskytuje po úhradě bezhotovostní platbou na účet číslo 10006-1432411/0710,
variabilní symbol je identifikační číslo žáka (číslo šatní skříňky). Výjimečně lze provést platbu v hotovosti v
kanceláři vedoucí ŠJ.
(4) Objednávkový systém je dostupný na webových stránkách gymnázia (www.gymjat.cz) a terminálu u
ŠJ (po přiložení čipové karty se zobrazí i návod).
(5) Jídelníček je uveřejněn zpravidla na jeden celý týden dopředu. Je vyvěšen v jídelně, na www.gymjat.cz
a v objednávacím terminálu u ŠJ. Přítomnost alergenu je vyznačena na jídelním lístku číslem označujícím
alergen, u jídelního lístku je vyvěšen seznam alergenů. Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s
dietním stravováním.
(6) Objednání a odhlášení oběda lze provést nejpozději den předem do 14:30.
(7) Zákonní zástupci nezletilých žáků se mohou na stravování svých dětí informovat u vedoucí ŠJ (tel.
474 774 230, e-mail povejsilova@gymjat.cz nebo na www.gymjat.cz.
ČLÁNEK 2
POSKYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ
(1) Obědy se vydávají ve dnech školního vyučování v době od 11:45 do 14:30. Skládají se z polévky,
hlavního jídla a nápoje, popř. dezertu nebo ovoce. Obědy lze objednávat z nabídky tří jídel, ve
výjimečných případech může být výběr omezen.
(2) Při výdeji obědů používají žáci čipové ISIC karty, ostatní strávníci čipy. Případnou ztrátu nebo zničení
je nutno ohlásit v sekretariátě školy. Ceny obědů jsou stanoveny podle věkových skupin, do nichž jsou
žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku:
a) věková skupina 11 – 14 let; b) věková skupina 15 a více let.
(3) Oběd je poskytován strávníkům jednou denně během pobytu ve škole. První den neplánované
nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole (§4, odstavec 9 vyhlášky o školním
stravování č.107/2005 Sb.). Od druhého dne neplánované nepřítomnosti nemá žák nárok na dotaci oběda
a uhradí plnou cenu neodhlášeného oběda. Odhlášené obědy jsou odečteny při následující platbě. Obědy
lze odhlásit některým z následujících způsobů:
o telefonicky na čísle 474 774 230,
o na internetových stránkách školy,
o e-mailem na adresu vedoucí ŠJ: povejsilova@gymjat.cz,
o v terminálu u ŠJ,
o v kanceláři vedoucí ŠJ.
ČLÁNEK 3
POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ
(1) Do školní jídelny je povolen vstup strávníkům, kteří mají zakoupený oběd.
(2) Strávníci:
o dodržují pravidla společenského chování,
o stravují se výhradně v prostorách školní jídelny,
o zavazadla odkládají na vyhrazené místo,
o řídí se pokyny pedagogických pracovníků, vedoucí ŠJ nebo kuchařek.
V Ústí nad Labem dne 28.8.2019
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