Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna se řídí vyhláškou O školním stravování č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích
na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny ve znění pozdějších předpisů
602/2006, vyhláškou č. 84/2005 ze dne 14. 2. 2005, zákonem 258/2000 o ochraně veřejného zdraví,
nařízením vlády č.361/2007o ochraně zdraví zaměstnanců při práci a nařízením ES č. 852/2004
o hygieně potravin. Vyhlášky a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři.
STRAVNÉ SE PLATÍ NA ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY ČÍSLO: 35-1144231339/0800.
V měsíci září je třeba uhradit mimořádnou platbu (na měsíc září) ve výši podle dané
kategorie do 10. 9. 2019 na účet školní jídelny nebo hotově v kanceláři. Na dalších 9 plateb
zadejte trvalý příkaz ze svého účtu do 20. dne v měsíci od září do května (platba musí
proběhnout vždy předem na budoucí měsíc). Variabilní symbol Vám bude přidělen.
Věnujte pozornost správně zapsanému VS, aby byla Vaše platba správně identifikována.
Přeplatky budou vráceny v červenci po ukončení školního roku.
Při neuhrazení platby má školní jídelna právo zastavit stravování neplatícím strávníkům.

Kategorie strávníka

Platba /oběd

Platba /měsíc

7-10 let mladší žáci

25,00 Kč

530,00 Kč

11-14 let starší žáci

27,00 Kč

570,00 Kč

15 a více let dorost

30,00 Kč

630,00 Kč

ubytovaní žáci
ubytovaní žáci
ubytovaní žáci včetně snídaně
Cizí strávníci

ubytování 1 400,00 Kč
stravování 900,00 Kč
stravování 1 050,00 Kč
75,00 Kč

Zařazení do příslušné kategorie nařizuje vyhláška 107/ 2005 Sb. ze dne 25. 2. 2005. Strávník, který
dovrší vyššího věku v daném školním roce do 31. 8., je zařazen do vyšší kategorie.
Výdej obědů 11.00 – 13.30 hodin.
Jídelní lístek včetně alergenů je vyvěšen na adrese www.gymskutec.cz a na nástěnce školní jídelny.
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle
vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Oběd je vydán pouze po použití čipu, který si zakoupíte v kanceláři za vratnou zálohu 115, - Kč.
Zapomenutí nebo ztrátu čipu hlaste v kanceláři školní jídelny.
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Do jídelny v době výdeje obědů mohou vstupovat pouze Ti, kteří mají v daný den objednanou
stravu. Doprovod strávníka (zákonný zástupce), který nemá přihlášenou stravu počká ve vestibulu
před jídelnou (netýká se pedagogického dozoru).
Žák nemá nárok na zvýhodněnou cenu stravování v době nemoci či absence (pouze první den
si může oběd odebrat). Pokud si žák oběd včas neodhlásí, cena oběda je 75,00 Kč.
Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději do 14.00 hodin předchozího dne (tel.
469 326 363, formou SMS 731 646 733, e-mail: jidelna@gymskutec.cz). Po uplynutí této doby
je oběd automaticky přihlášen. Na odhlášky daného varného dne nebude brán zřetel. Oběd si
je možné odebrat do jídlonosičů.
Přihlášený den musí strávník oběd odebrat. Pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen,
počítač jeho hodnotu odečte z konta strávníka. Oběd zůstává neodebraný, ale započítaný.
O prázdninách jsou odhlášeni automaticky všichni strávníci.
Provozujeme doplňkovou činnost a můžeme poskytovat stravovací služby dle dohody
se zákazníkem.
Dotazy a připomínky přijímá Marta Poslušná, účetní školní jídelny.

________________________________________________________________________________

Provozní řád je platný od 1. 9. 2019.
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