Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
(aktualizace k 1. 9. 2017)
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Jídelna slouží jako stravovací prostor pro žáky gymnázia a okolních škol, v případě
potřeby jako prostor pro přednášky a další akce povolené ředitelem školy.
Do 11:30 mohou žáci u stolů v jídelně svačit nebo se zde připravovat na vyučování.
Pro používání ICT zařízení platí školní řád.
První stůl u schodiště je vyhrazen pro pedagogický sbor.
Vydávání obědů:
Cizí strávníci: od 11:00 do 11:30 hodin
Žáci a zaměstnanci: od 11.30 do 14:00 hodin
Obědy se odhlašují den předem do 13:30 hod. u nepřítomnosti předem známé.
Jedná-li se o předem neznámou nepřítomnost z důvodu onemocnění apod., odhlašují
se obědy telefonicky do 7:00 hod. ráno na týž den na čísle 487 763 662. Odhlásit
obědy je možné na internetu na www.strava.cz. Přihlašovací údaje získáte u vedoucí
školní jídelny. Dále lze obědy odhlásit na jidelna@gymi.cz. Po 7:00 hod. na týž den
oběd odhlásit nelze. Platba za neodhlášený oběd propadá. První den neplánované
nepřítomnosti žáka (nemoc apod.) lze oběd odebrat do přinesené nádoby. V dalších
dnech nemoci je možné odebírat nedotované obědy za plnou cenu.
Cena obědů:
7–10 let
56,- Kč
11–14 let
58,- Kč
15 a více let
60,- Kč
Dospělá osoba 61,- Kč
Obědy odebrané do přinesených nádob jsou určené k okamžité spotřebě.
Žáci si zakoupí v kanceláři školy identifikační čip, který si zaregistrují u vedoucí
školní jídelny a prokazují se jím u výdejního okénka při odběru obědů.
V případě, že si strávník zapomene čip donést, nahlásí se během dopoledne u vedoucí
jídelny.
Každý strávník odevzdá vždy na začátku školního roku vyplněnou přihlášku ke
stravování na daný školní rok.
Obědy se platí bankovním převodem nebo složenkou. Zaměstnanci a cizí strávníci
mají možnost platit hotově v kanceláři u vedoucí školní jídelny. U bankovních
převodů jsou obědy automaticky přihlašovány z měsíce na měsíc následující.
Cena obědů:
7–10 let
23,- Kč
11–14 let
25,- Kč
15 a více let 27,- Kč
Cizí strávníci 61,- Kč
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Přeplatky stravného se vracejí na účet, ze kterého je stravné převáděno na účet školy,
po červnové uzávěrce na konci školního roku (v červenci).

1.12

Každý strávník má dle jednotlivých kategorií nárok na množství potravin uvedené ve
vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Strávník má možnost jednoho přídavku stravy (mimo masa) dle stavu výdeje.
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Nevydané obědy budou nabídnuty k odkoupení. Polévka – 5,- Kč; Hlavní jídlo – 15,Kč/bezmasé 10,-Kč. (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole
č. 320/2001 Sb.)

2. DOHLED VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
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Dohled vykonávají pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozvrhu.
Určený dohled zajišťuje pořádek na schodišti a v jídelně, dbá na bezpečnost.
Kontroluje nezávadnost podlahy (rozlité tekutiny apod.). Dojde-li k potřísnění
podlahy, upozorní dohled pracovnici kuchyně. Dále sleduje pořádek na stolech,
chování žáků (hluk, pohyb), pořádek při odchodu žáků po schodišti, dbá na
připomínky vedoucí jídelny.
Žáci okolních škol mají vlastní dohled, platí pro ně rovněž pokyny dohledu gymnázia.

3. POVINNOSTI ŽÁKŮ
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Žáci chodí na oběd podle rozvrhu jednotlivých tříd, řídí se pokyny dohledu
a pracovníků školní jídelny.
Tašky, svrchní oděvy a osobní věci odkládají žáci v šatně. Platí zákaz jejich nošení
do jídelny v době oběda od 11:30 do 14:00 hodin. V této době je také zakázáno
pracovat u jídelních stolů s ICT zařízeními.
Každý žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti (tj. přiměřený pohyb, utření
rozlitých tekutin, hygienu), nesmí manipulovat s regulátory vytápění a zásuvkami
elektrického proudu, bez povolení dohledu či vedoucí jídelny otvírat okna místnosti.
Všichni žáci dodržují kulturu a hygienu stolování, zdržují-li se v jídelně mimo dobu
oběda, neodkládají na jídelní stoly tašky apod.
Každý je povinen dát do pořádku své místo u stolu, uklidit použité nádobí na místo
k tomu určené.
Není dovoleno přemisťování židlí k jiným stolům.

Dne: 1. 9. 2017

Radka Hostačná
vedoucí školní jídelny

Mgr. Ivana Netušilová
ředitelka školy
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