VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
školní jídelna, Horská 309, 543 71 Hostinné
ředitel školy: Mgr. Martin Vlášek
vedoucí ŠJ: Kateřina Imlaufová
Školní jídelna je právně součástí školy. Ředitel zodpovídá za školu včetně školní jídelny. Za veškerý provoz školní jídelny
je odpovědná vedoucí školní jídelny, která je bezprostředně podřízená řediteli školy.

Stanoven na základě: Školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška o školním stravování č
107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby č. 137/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška o nákladech na závodní stravování č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
zákon O ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb, zákon O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 852/2004 O hygieně potravin

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ
Zákonný zástupce žáka nebo plnoletý student je povinen vyplnit přihlášku ke stravování a to na celou dobu
školní docházky. Přihlášky ke stravování se pořizují v písemné formě a jsou opatřeny podpisem zákonných zástupců
nebo plnoletého studenta. Přihlášky jsou uloženy u vedoucí školní jídelny.
Obědy lze hradit hotově do pokladny školní jídelny v době od 9.30 hod do 14.30 hod nebo převodem na účet
školní jídelny č. ú 225880790/ 0600 Moneta Money bank a.s., (variabilní symbol dostanete při přihlášení v jídelně).
Strávníci si bez předchozího uložení peněžní částky na svůj stravovací účet nemohou objednat obědy. Minimální vklad
je 50 Kč.
Ceny stravování:
Snídaně:

16 Kč

Přesnídávka:

11 Kč

Oběd:
žáci 7 – 10 let
žáci 11 – 14 let
žáci 15 a více let

25 Kč
28 Kč
31 Kč

Svačina:

11 Kč

Večeře:

26 Kč

Doplňková jídla jsou pouze pro žáky ubytované na internátě.
Každý strávník si vyzvedne bezkontaktní čip, za který zaplatí vratnou zálohu 120,-Kč. Záruka na čip je 2 roky. Každý
strávník je povinen se čipem prokazovat. Čip je nepřenosný. Ke stravovacímu účtu lze používat i studentský průkaz

ISIC, který je potřeba aktivovat v kanceláři školní jídelny. Nelze však používat současně ISIC kartu a čip. Aktivuje se
pouze jedno identifikační médium.
Záloha za čip se nevrací:
1. při ztrátě čipu
2. čip je mechanicky poškozen a tím nadále nefunkční
3. čip je 6 měsíců po ukončení stravování neaktivní
Při zapomenutí čipu lze oběd vyzvednout pomocí náhradní stravenky, kterou si strávníci sami vytisknou na
objednávkovém počítači ve školní jídelně. K vystavení stravenky je potřeba znát své internetové heslo.
Jestliže strávník nezná své heslo, dostane náhradní stravenku v kanceláři školní jídelny.
Obědy lze objednávat v jídelně nebo ve vstupní hale gymnázia u objednávkových boxů (návod na objednávání je
vyvěšen u boxu), nebo prostřednictvím internetu – www.gymhost.cz nebo www.strava.cz (přihlašovací údaje lze
vyzvednout u vedoucí ŠJ). Lze objednávat i pomocí mobilní aplikace Strava.cz zdarma na Google Play. Objednávat, rušit
a měnit objednávku lze vždy nejpozději den předem do 14.00 hod.
Výdej stravy je časově rozdělen:
Výdej obědů pro veřejnost do jídlonosičů: Po – Pá od 10.00 – 11.00 hod
snídaně + přesnídávka v jídelně Gymnázia:

6.30 – 8.00 hod

oběd

11.30 – 14.10 hod

svačiny ve výdejně SŠ a ZŠ Sluneční:

16.00 hod – 16.30 hod

večeře ve výdejně SŠ a ZŠ Sluneční:

17.30 hod – 18.00 hod

V době prázdnin, ředitelského volna a hlavních letních prázdnin se stravují pouze mateřské školky a veřejnost. Žáci a
studenti mají v tyto dny obědy automaticky zrušeny. Výdej obědů pro veřejnost v době prázdnin je 11.00 – 12.30 hod.
Objednávání obědů na začátek školního roku lze již poslední týden v srpnu.

V době nemoci mají žáci nárok na oběd pouze první den nemoci. Další dny si musí obědy zrušit. Vyhl. 107/2005 Sb.
§4 (a) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky
považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Obědy lze odebírat pouze za plnou cenu oběda bez příspěvku.
Obědy lze zrušit osobně v jídelně nebo přes internet nejpozději den předem do 14.00 hod. Žáci mají nárok na oběd
s příspěvkem pouze v době pobytu ve škole. Žáci se musí stravovat ve školní jídelně, nemohou si brát oběd do
jídlonosičů. Pouze ze zdravotních důvodů, písemně potvrzených lékařem, si mohou odebírat obědy do jídlonosičů, ale
v době výdeje do jídlonosičů 10.00 – 11.00 hod. Na zhotovení diety k jednotlivým zdravotním omezením není právní
nárok, jídelna je může poskytnout pouze po předchozí dohodě se zákonným zástupcem žáka. Je třeba se dohodnout s
vedoucí školní jídelny o možném řešení. Jídelna v žádném případě nenese odpovědnost za zdravotní stav takového
studenta, neboť nemá kvalifikaci k přípravě diet.
Obědy do jídlonosičů jsou vydávány pouze v době 10.00 – 11.00 hod. Mimo tuto stanovenou dobu nejsou jídlonosiče
plněny. Oběd odebraný do jídlonosičů se nesmí konzumovat v prostorách školní jídelny. Strávník je povinen udržovat
jídlonosiče v naprosté čistotě. Školní jídelna je zodpovědná za kvalitu pokrmů do okamžiku výdeje do jídlonosiče.
Vstup do školní jídelny je povolen v době od 11.30 – 14.10 hod. Žáci si odloží svršky a tašky v šatně ve škole, jdou do
jídelny bez tašek a za doprovodu pedagogů. U vchodu do jídelny jsou umyvadla s desinfekčním mýdlem a papírovými
ručníky na umytí rukou. Je zde k dispozici i dezinfekce. Veřejnost má k dispozici věšák v oddělené části jídelny, kde je
možno odložit svršky a tašky.

Návštěvníci a rodiče nestravující se v jídelně čekají na své děti mimo jídelnu, nedoprovázejí děti ke stolům. Strávníci si
při příchodu do jídelny omyjí ruce, vezmou připravený tác a příbor a jdou k výdejnímu pultu pro oběd. Sami si pouze
nalévají pití, jídlo jim vydávají zaměstnanci jídelny. Každý strávník má možnost přídavku přílohy (knedlíky, brambory,
rýže atd.). Použité nádobí strávníci odnášejí k označenému okénku, kde je nádobí odebráno a umyto.
Každý strávník se chová slušně a ohleduplně, dodržuje základní společenské a hygienické normy běžné v Evropě. Neničí
zařízení jídelny ani příbory. V případě rozbití nádobí je posouzena míra zavinění a škoda může být dána strávníkovi
k úhradě.
Strávníci v době výdeje oběda jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga nebo
vedoucího kuchaře. Problémy a připomínky k pokrmům strávník hlásí okamžitě vedoucí školní jídelny nebo vedoucímu
kuchaři. Technické a hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny nebo dozorujícímu pedagogovi. Mimořádný
úklid během výdejní doby zajišťuje personál kuchyně. Za čistotu stolů během výdeje obědů odpovídá personál
kuchyně. Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně strávník hlásí vedoucí jídelny nebo dozorujícímu pedagogovi. Rodiče
mohou podat připomínky ke stravování přes zástupce škol na stravovací komisi, která se koná 2x za školní rok (říjen,
květen), nevyžaduje-li si to situace častěji. V případě, že strávník ve školní jídelně nerespektuje tento provozní řád,
může být ze stravování vyloučen.
Vyúčtování stravného je prováděno na požádání během školního roku. Peníze na konci školního roku se automaticky
převádí do dalšího školního roku. Na vyžádání zákonných zástupců lze přeplatek poslat zpět na účet nebo vyplatit
v hotovosti. Žákovi je přeplatek vydán pouze na základě žádosti napsané a podepsané zákonnými zástupci. Rodičům
na požádání předložíme kdykoliv výpis z účtu stravovaného žáka.
Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce školní jídelny a zpřístupněn v provozní době jídelny
tj. 11.30 – 14.10 hod. Jídelní lístek je také vyvěšen na internetu www.gymhost.cz
Vnitřní řád školní jídelny je zpřístupněn a vyvěšen na nástěnce školní jídelny a na webových stránkách školy
www.gymhost.cz
Vnitřní řád školní kantýny je zpřístupněn a vyvěšen ve školní kantýně a na webu gymhost.cz.
Vnitřní předpis týkající se školního stravování je uložen v kanceláři školní jídelny.
telefon 499 441 342

e-mail: jidelna@gymhost.cz

www.gymhost.cz

Tento provozní řád je platný od 1. 9. 2020

..……………………………………………………………..
Kateřina Imlaufová
vedoucí školní jídelny

……………………………………………………………….
Mgr. Martin Vlášek
ředitel školy

