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provozní řád školní iídelnv vvplÝvá ze:
- zákona č, 56112004 Sb , školský zákon, § 119
- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb.
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 41012005 Sb,, kterou se stanoví hygienické požadavky na
prostory a provoz škol
- vyhlášky é. 137l20O4 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při ěinnostech epidemiologicky závažných,

Šrolníjídelna zajišt'uje stravování studentů, zaměstnanců gymnázia a zabývá se také VHČ.
Poskytuje cetodenní stravování: SNÍDANĚ + přesnídávka, OBĚDY VEČEŘE

Cena stravy:
. snídaně, přesnídávka: 30 Kč
. oběd: 38 Kč
o večeře: 32 Kč

orqanizace provozu stravován í

přihlašování ke stravován í:
Strávníci se přihlašují ke stravě vyp|něním přihlášky ke stravování po dobu studia. Přihláška je
k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo na webových stránkách školy v sekci
STUDENT/STRAVOVÁruÍ. V případě zájmu o stravování si musí zájemce u vedoucí školníjídelny
zaevidovat čip.

Zrušení přihlášky ke stravování:
Zrušit přihlášku ke stravování může pouze zletilý žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný
zástupce. Při ukončení stravování je nutné oznámit storno smlouvy o stravování vedoucí školní
jídelny. 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 odvíjí od množství přihlášené stravy (celodenní stravování/měsíc: 3000,-Kč,
obědy/měsíc: 1 500,-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-li tak učiněno, dojde kzamezení objednávek stravy. (Stravu
bude možné 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 ke stravování číslo účtu, ze kterého se bude strava
inkasovat.

Objednávání stravy:
Stravu si strávníci přihlašují sami. Z účtu strávníka se zároveň odečítá částka za objednanou
stravu. Přihlašování/odhlašování stravy provádějte nejpozději den předem (do í0 hod), a to
prostřednictvím webových stránek školy nebo mobilní aplikace iCaníeen (číslo stravovacího
zařízení.5007). Zde je dostupná informace o stavu konta, objednané, vydané a nevydané stravě.
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stravy:
snídaně: 7.15 - 7.45
obědy: 12,20 - 13.40 l 12.00 - 12.1S VHČ
večeře: 18.00 - 18.30
výdej obědů žákům bude zajištěn kontinuálně dle vyučovacího rozvrhu jednotlivých tříd

Značení přítomnosti alergenů v připravované a vařené stravě
Seznam alergenŮ je publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12.2014 směrnicí 1 169/201 1 EU,
Přítomnost alergenů v potravinách uvádíme čísly na jídelním lístku.

Seznam názvu alergenů a jejich číselné značení:
1)Obilovinyobsahujícílepek(A-pšenice,B-žito,C-ječmen,D-oves,E-špalda,F-kamut
nebo G - jejich hybridní odrůdy) a uýrobky z nich
2) Konýši a výrobky z nich
3) Vejce a uýrobky z nich
a) Ryby a uýrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a uýrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj včetně laktózy
8)Skořápkovéplody(A-mandle,B-lískovéořechy,C-vlašskéořechy,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 uýrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

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

způsobem poruší pravidla stanovená tímto provozním řádem, zejména pokud mu bude
prokázán podvod při odebíránístravy, může byt.ze školního stravovánívyloučen,

. vynášet nádobí ze školníjídelny je zakázáno.

. strávník je povinen odkládat podnosy a použité nádobí na určené místo.

. strávník je povinen okamžitě ohlásit zaměstnancům kuchyně potřebu mimořádného úklidu
během výdejní doby (například rozlití nápoje).

. 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 školní jídelny.

Velehrad 15.8.2022

, vedou<;í školní jídelny
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