PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
PŘI GYMNÁZIU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Úřední hodiny kanceláře vedoucí školní jídelny:
Pondělí:
Úterý :
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:30 – 9:00hod.
7:30 – 9:00hod.
x
7:30 – 9:00hod.
7:30 – 9:00hod.

11:30 – 14:00hod.
11:30 – 14:00hod.
x
11:30 – 14:00hod.
11:30 - 14:00hod.

- Každý strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování,kde si zvolí způsob platby za
obědy.Obědy je možné platit hotově, sporožirem nebo z běžného účtu.
- Platby za obědy se platí zálohově a to vždy k 20.na další měsíc. Pokud tato
platba nebude provedena,budou strávníkovi zablokované obědy do doby,než částku
uhradí..Obědy,které strávník (student ) odhlásí do 15. budou odečteny v záloze na
následující měsíc,obědy které budou odhlášeny po 15. budou odečteny až další měsíc.
( tzn.odhláška na 15.9.bude odečtena v záloze na říjen ,ale odhláška na 25.9. bude odečtena
v záloze na listopad ).
- Při ukončení stravování ve školní jídelně,bude zbývající částka převedena zpět na
účet,nebo vrácena hotově,pokud byly obědy placené hotově..
-Při ukončení školního roku,budou peníze za odhlášené obědy z měsíce června vráceny na
účet zpět.
- Přeplatek peněz v hotovosti si strávník vyzvedne osobně, jinak se peníze převedou na
měsíc září jako přeplatek.
MOŽNOSTI IDENTIFIKACE ŽÁKA PŘI VÝDEJI OBĚDŮ OD 1.9.2014 :
1. Žák použije čip zelené barvy, který si koupí u vedoucí ŠJ
- od školního roku 2013/2014 bude platba za čip zelené barvy 120,-Kč - tento čip je
NEVRATNÝ .
Při ztrátě čipu se neposkytuje náhrada. Pokud zelený (neporušený) čip přestane fungovat
bude vyměněn. Místo nefunkčního čipu jiné barvy si strávník musí koupit u vedoucí ŠJ
koupit nový zelený čip.
Čip musí být před zahájením stravování zavedený do evidenční karty strávníka.
Žáci sekundy – oktávy a 2. – 4. ročníků , mohou i nadále čipy vracet za úplatu do
ukončení studia nebo stravování ve školní jídelně..
Pokud zelený neporušený čip přestane fungovat,j e bezplatně vyměněn. Po ukončení studia
vrátí student (strávník) neporušený (nepopsaný) fundující zelený čip a bude mu vrácena
částka 130,-Kč nejpozději měsíc po ukončení stravování. Později se peníze ani čip
nevrací.(30,- Kč je amortizace čipu,servis atd.).
2. Žák použije čip, který má již ze ZŠ
Žáci prvních ročníků mohou používat i čipy, které používali již na ZŠ ( na čipu musí
být vylisovaný text „visplzen.cz“ – barvy jsou šedé, modré, vínové…). Tento čip bude
nově přeprogramován vedoucí ŠJ.
3.Žák si koupí na GVN kartu ISIC, které má také integrovaný čip
Tato karta - její čip bude naprogramován vedoucí ŠJ.
Více ke kartám ISIC na www.gvn.cz
Po přiložení některého z čipů k terminálu u výdeje stravy se objeví zda má strávník
na daný den přihlášený oběd. BEZ ČIPU SE OBĚD NEVYDÁ !!!!

Ceny obědů:
Studenti
11 – 14 let
Studenti
15 – a více let
Zaměstnanci školy

25,-Kč
27,-Kč
27,-Kč

Do věkových kategorií jsou studenti zařazováni podle data narození na dobu
školního roku,ve kterém dosahují věku 11 – 14 let a 15 – 18 i více let,tj. od 1.9. -31.8.
(vyhl.107/2005 Sb)
- Obědy se odhlašují a přihlašují den předem do 14ti hod. na boxu. Každý pohyb při
odhlašování je zaznamenán v počítači. Ráno se obědy na ten den odhlašují pouze do
7,30 hod. telefonicky. Na odhlašování obědů po internetu musí být vyplněna přihláška,
kterou Vám vyplní vedoucí jídelny .
- Odhlášky obědů na společné akce (výlet,exkurze,sportovní kurz…) si provádí každý
strávník sám.
- Při nemoci si strávník první den nemoci oběd může odebrat,další dny musí odhlásit,
Jinak obědy neodhlášené i neodebrané,ale i odebrané zaplatí za plnou cenu.(Pokud zákonný
zástupce bude trvat na výdeji oběda v době nemoci studenta,zaplatí za oběd plnou cenu
tj.včetně režie – šk.zák.261/2005.
Dávejte si na to pozor a odhlašujte obědy !!!

OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ SE VYDÁVAJÍ POUZE K TOMU
URČENÉ DOBĚ !!
Denně 11:00 - 11:15 hod.
- Při odnášení obědů si každý rozloží nádoby na zelené podnosy,které jsou připraveny
před vstupem do jídelny a přistoupí k výdejnímu pultu.
Do skleněných a znečištěných nádob strava nebude vydána dle § 26č.258/2000 zákona o
ochraně veřejného zdraví.
Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst.2, musí strávník, kterému bylo vydáno jídlo do
jídlonosiče,uchovat ho při teplotě teplých a studených pokrmů.

- Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování, pokud rodiče (zákonný zástupce) požadují
jakoukoli změnu v úpravě nebo výdeji pokrmu, musí toto předem projednat s vedoucí
školní jídelny popř. s hlavní kuchařkou. Změna může být provedena pouze na základě
písemné žádosti rodičů (zákon.zástupců) a školní jídelna nenese žádnou zodpovědnost za
případné nedostatky.
- V jídelně je zajištěn pedagogický dozor a rozpisy služeb jsou vyvěšeny v jídelně.
Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga,vedoucí jídelny i hlavní
kuchařky.
- Do jídelny mají přístup pouze studenti, kteří se v jídelně stravují , v přezůvkách nebo
návlecích bez aktovek ,batohů a kabátů…, které si uloží do šatních skříněk nebo na
věšákovou stěnu.
- Použité nádobí se odnáší k umývárně,kde se z podnosu odloží na okénko.Příbory se
vloží do připraveného koše a podnos se odloží do vozíku tak,aby podnosy do sebe
zapadly.
K OKÉNKU PŘISTUPUJTE JEDNOTLIVĚ !!!
-Výdejní doba obědů denně 11:15 - 14:30 hod.
- Dotazy a připomínky ohledně stravování vyřizuje vedoucí jídelny Blanka Tajmlová
osobně nebo na tel.č. 384 362 385 , e-mail: jidelny@gvn.cz.
Ředitel školy:
Mgr.Vokáč Miloslav

Vedoucí školní jídelny:
Blanka Tajmlová

