Řád školní jídelny
Gymnázium, Špitálská 2/700,Praha 9

Základní ustanovení
Ve školní jídelně se stravují studenti, zaměstnanci gymnázia a další osoby na základě smluvních ujednání.
Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č.107/2005 .Sb., vyhláškou ministerstva
zdravotnictví č.137/2004 Sb. v platném znění.
Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního limitu na nákup potravin a spotřebním košem.
Na jídelních lístcích jsou udána čísla alergenů – tabulka alergenů je vyvěšena na nástěnkách ve školní jídelně.

Úhrada stravného
Cenu oběda určuje ředitel školy na návrh vedoucí školní jídelny, podle rozpětí
finančního limitu na nákup potravin v příslušné věkové skupině.
Pro studenty 11-14 let je cena oběda 34,- Kč , normativ na zálohy 748,-Kč měsíčně.
Pro studenty 15-více let je cena oběda 35,- Kč, normativ na zálohy 770,-Kč měsíčně.
Stravné lze platit bezhotovostně na číslo účtu 128 510 237/0100 nebo v hotovosti.
Jakékoliv změny o účtech, případně o způsobu placení , nahlaste prosím ihned vedoucí školní jídelny.
Obědy musí být uhrazeny do konce měsíce na měsíc následující. Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům na účet
proběhne do 10. července.
Každý strávník je povinen zakoupit pro výdej a výběr stravy čip v hodnotě 80,-Kč. Čip bude majetkem studenta, bez něj
nebude vydán oběd.
V případě poškození nebo ztráty čipu v průběhu docházky do školy si musí strávník zakoupit čip no

Výběr jídla
Výběr jídla provádí strávník pomocí čipu, a to vždy nejpozději do středy na celý příští týden. Výběr lze uskutečnit také na
internetu.
Pokud výběr není zadán, má strávník vždy jídlo č.1

Přihlášky a odhlášky
Stravování je nutné přihlásit u vedoucí školní jídelny vyplněním přihlášky.
V případě nemoci je možné odhlásit obědy osobně na telefonu 283 892 191 nebo na záznamník od 15-07 hod. na
čísle283 892 191.
Pokud oběd není včas odhlášen, je možné si ho první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole vyzvednout do
přinesené nádoby v době od 11.30 do 12.00hodin v jídelně gymnázia. Pokud se i v dalších dnech student nebude stravovat,

obědy je třeba odhlásit. Neodhlášené obědy stát nedotuje, a rodiče jsou povinni doplatit oběd do plné výše mzdových a
věcných nákladů:
studenti 11-14 let

34+23+11= 68 ,- Kč

studenti 15 více let 35+23+11= 69,-Kč
Ukončení stravování ve škole v průběhu školního roku je nutné oznámit písemně v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Stravování
Studenti se stravují podle rozvrhu výuky od 11.50 do 14.00 hod.
Strávník je povinen dbát pokynů dozírajícího a vedoucí školní jídelny.
Při nečekané události /rozlití, rozbití/ musí student ihned kontaktovat personál ŠJ.
Školní jídelna stravuje studenty The English College in Prague se sídlem Praha 9, Sokolovská 320 na základě smluvního
ujednání v době od 12.15 hod.
Dohled zabezpečují pedagogové Gymnázia, Praha 9, Špitálská 2.
Bez potvrzení přihlášení oběda čipem nebude oběd vydán. V případě, že si strávník čip zapomene, je nutné k vydání oběda
potvrzení od vedoucí školní jídelny.

Dietní stravování
Školní jídelna na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování připravuje dietní stravování pod dohledem
registrovaného nutričního terapeuta.
Dietní stravování je poskytováno na základě písemného doporučení lékaře. Cena dietního jídla zůstává stejná.
V případě výjimečné diety, kterou si student donese , za kvalitu jídla plně zodpovídají rodiče. Pracovníci školní jídelny dietu
ohřejí v mikrovlnné troubě a naservírují na talíř.

Závěrečné ustanovení
Cizím strávníkům školní jídelna obědy NEPOSKYTUJE.
Jídelní lístek a řád školní jídelny je zveřejněn v jídelně , na webových stránkách a v budově školy na veřejně přístupném
místě.
V případě jakýchkoli dotazů a pro další informace kontaktujte vedoucí školní jídelny - Jitka Sýkorová, tel.283892191, email :
jitka.sykorova@gymspit.

Provoz školní jídelny byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti od 01.09.2019
V Praze dne 01. 09. 2020

Jitka Sýkorová

Antonín Zajíc

vedoucí školní jídelny

ředitel gymnázia

