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provozní řád školní iídelnv

Provozní řád školníjídelny vvplývá ze.
- zákona č.56112004 Sb., školský zákon, § 119
- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb.
- uýr,rasrý ministerstva zdravotnictví č. 41OI2OO5 Sb., kterou se stanoví hygienické poŽadavky na

prostory a provoz škol
- vyntáŠky'č. 137t2o}4 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

štolní jídelna zajišt'uje stravován í žákú, ziměstnanců gymnázia n ,j9r"3_ se také VHČ.
Poskytuje celoděnní ltravováni: SruíOnruĚ + přesnídávka, OBEDY VECERE

Cena stravy (vč.DPH):
o snídaně + přesnídávka: 25 Kč
. oběd: 33 Kč
. večeře: 30 Kč

oroanizace provozu stravování

přihlašování ke stravování:
Strávníci se přihlašují ke stravě vyp|něním přihlášky o stravování po dobu studia. PřihláŠka je

k dispozici v kanceláři vedoucí stravování nebo na webových stránkách školy, v kolonce STRAVA,
V případě zájmu o stravování ve školníjídelně si musí zájemce zaevidovat Čip v kanceláři vedoucí
školníjídelny.

Zrušení přihlášky ke stravování:
Zrušit přihlášku ke stravování může pouze zletilý žák, v případě nezletilého žáka jeho

zákonný zástupce. Při ukončení stravováníje nutné oznámit tuto skutečnost vedoucí školníjídelny.
Strávník nebo jeho zákonný zástupce obdží potvrzení o zrušení přihlášky ke stravovánÍ.

Platba stravy:
Platba stravného probíhá bezhotovostně - formou souhlasu s inkasem.
Výše limitu inkasa se odvíjíod množství přihlášené stravy (celodenní stravování/měsíc: 2000,-KČ,
obědy/měsíc: 750,-Kč)
lnkasovaná částka bude prováděna za odebranou stravu jednoho měsíce a to 15. dne
následujícího měsíce.
V případě, že inkasní částka nebude provedena, je povinností strávníka tuto stravu neprodleně
uhradit bankovním převodem. Nebude - litak uskutečněno, dojde kzamezení objednávky stravy.
(Strava bude možná přihlásit pouze v případě dostatečného zŮstatku na účtu strávníka.)

postup bezhotovostní platby:
- zřídit na číslo bankovního účtu: 19551942610300 souhlas s inkasem
_ variabilní symbol: číslo strávníka (bude žáku přiděleno při přihlášení ke stravování - je platné po

celou dobu studia)
Povinností strávníka je zapsat do přihlášky o stravování číslo účtu, ze kterého se bude
strava inkasovat a odevzdatformulář ozřízení souhlasu s inkasem (není nutné potvrzení banky)

v kanceláři školní jídelny.
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Objed náván í/od hlašován í stravy:
Strávu si strávníci přihlašují sami. Z účtu strávníka se zároveň odeěítá ěástka za objednanou

stravu.
Rušení, nebo jiné změny provádí strávník sám prostřednictvím internetu přes rrwvw.sgv/strava

ne.lpozáe;l oo i orr předešiého dne. Zde je dostupná informace o stavu konta, objednané, vYdané a

nevydané stravě.

Výdej stravy:
. snídaně 7 ,15 - 7 .45
o obědy: 12.20 - 13.40 l 12.00 - 12.15 VHC
. večeře: 18.00 - 18.30
. výdej obědů žákům bude zajištěn kontinuálně dle vyučovacího rozvrhu jednotlivých tříd

V případě nemoci je žák povinen si stravu odhlásit, pokud tak neučiní, bude mu naúČtovaná Plná
cena'obědu, tj. 66 Kč. první den nemoci, je možné si přihlášenou stravu vyzvednout v době 12.00

- 12. 15h.

značení přítomnosti alergenů v připravované a vařené stravě

Seznam alergenů je publikovaný ve směrnici 20OO/89 ES od 13. 12.2014 směrnicí 116912011 EU.

Přítomnost alergenů v potravinách uvádíme čísly na jídelním lístku.

Seznam názvu alergenů a jejich číselné značení:

1)obilovinyobsahující lepek(A-pšenice,B-žito,C-ječmen,D-oves,E-Špalda,F-kamutnebo
jejich G - hybridní odrůdy) a výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
a) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj vóetně laktózy
ai sroraproue ptooy 1A-_ mandle, B - lískové ořechy, C- vlašské ořechy, D -keŠu, E - pekanové

ořechy, F - para ořechy, G - ořech pistácie, H - makadamový ořech) a výrobky z nich

9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena a výrobky z nich
12) Oxid siřióitý a siřičitany
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

Chování žáků ve školní jídelně:
. každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školníjídelně. pokud závažným

způsóbem poruší pravidla stanovená tímto provozním řádem, zejména pokud mu bude
p,rokázán podvod při odebírání stravy, může býtze školního stravování vylouČen.

o Vynášet nádobí ze školníjídelny je zakázáno,
. sirávník je povinen odkládat podnosy s použitým nádobím do připravených vozíků

rozmístěných v jídelně
o strávník je povinen okamžitě ohlásit zaměstnancům v mycím sektoru potřebu mimořádného

úklidu během výdejní doby (např. rozlití čaje)
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. strávník je povinen řídit se pokyny dozoru v jídelně a respektovat pokyny vydávajícího
personálu, při stravování se chová v souladu s hygienickými a spoleČenskými PravidlY,
nepoškozuje majetek ško|ní jídelny

Velehrad, 28.8.2020

jídelny

editel školy
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