
GYMNÁZIUM ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ, OHRADNÍ 55, PRAHA 4 – MICHLE 

příspěvková organizace 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 
1. Ve školní jídelně je možnost výběru ze tří hlavních jídel pomocí magnetických čipů. 

2. Na snímačích 1, 2, 3 se objednává na další školní den. 

3. Přihlášky a odhlášky jídla na týž den -  v kanceláři vedoucí jídelny 

- telefonicky  241 080 279  

- email      jídelna@gekom.cz                                

pouze do 8,00 hod. 

4. Oběd se strávníkovi vydá v jídelně tehdy, když se objeví na displeji po přiložení čipu 

k výdajovému snímači číslice 1, 2, 3. Objeví-li se 0, není objednáno nebo není finanční 

krytí oběda (dodatečné objednání přes klávesový snímač neoznačí nedostatečné finanční 

krytí). 

Doba výdeje  

                                 oběd číslo  1, 2, 3        od  11,30  do 14,00 hod. 

5. Bez označení čipem nebo předložení náhradního dokladu se oběd nevydá. 

Není možno se „napsat“. 

 

6. Veškerá jednání (platby v hotovosti, zakoupení oběda, náhradní doklady na výdej oběda 

apod.) se vyřizují v úředních hodinách stanovených na dveřích kanceláře školní jídelny 

(převážně o přestávkách). Není-li vedoucí školní jídelny přítomna, učiňte dotaz u výdejní 

linky a nastalý problém se vyřeší v náhradním termínu. 

7. V případě zapomenutí, či ztrátě čipu si mohou strávníci vyzvednout náhradní doklad na 

oběd během výdeje v kanceláři školní jídelny. 

8. Pokud si nejste jisti, že objednávka byla snímačem přijata, objednejte si přiložením čipu 

ještě jednou (taktéž i při změně výběru oběda). Platí vždy poslední objednávka. 

9. Při ztrátě čipu přidělí vedoucí ŠJ za poplatek 90,- Kč čip nový s jiným číslem a původní 

čip bude neplatný. Ztrátu čipu oznamte okamžitě vedoucí ŠJ (i v případě, že nebudete 

chtít čip nový), jinak může vaše konto využívat jiný strávník. 

10. Pokud se strávník rozhodne nevyužívat služeb školní jídelny, je nutné, aby se odhlásil 

z evidence strávníků. U strávníků mladších 18 let je třeba pro odhlášení písemný souhlas 

zákonného zástupce.  

11. Využívejte snímače! 

 

12. Způsoby placení stravného vždy do  25. dne každého měsíce: 

a) Úhrada v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Strávníci si musí hlídat stav svého konta.   

b) Úhrada formou bezhotovostního styku.  Plátce dává „trvalý příkaz“ na stejnou částku, 

vždy k 25. dni každého měsíce. Plátce si musí vyžádat VS a číslo účtu školní jídelny. 

c) Částka za neprojedené obědy se vrací na konci školního roku na účet strávníka. 

13. Jídelní lístek je sestavován na dalších tři kalendářní týdny. 

14. Výdej obědů začíná pouze za přítomnosti dozoru učitelů. 

15. Jídelníček je vyvěšen na internetu. Stravování cizích strávníků je časově vymezen 11:15 

 



16. Obědy se podávají na servírovacím tácu. Na něm je příbor, polévka v hlubokém talíři, 

hlavní jídlo na talíři mělkém, sklenice s nápojem, případně moučník nebo doplněk. 

Strávník konzumuje oběd na židli u jídelního stolu. Tác s použitým nádobím vždy odnáší 

do připravených stojanů. 

17. Každá třída má svého referenta pro celoroční spolupráci s vedoucí školní jídelny. 

18. Při rozbití nádobí, rozlití nápoje nebo jiné nehodě u svačin nebo při obědě odstraní 

strávník drobné nedostatky sám, případně oznámí nehodu kterékoli pracovnici školní 

jídelny – nenechává střepy a nepořádek bez úklidu. 

19. Platí přísný zákaz vynášení nádobí z jídelny. 

20. Jídelní lístek je sestavován podle výživových norem platných pro školní stravování. 

Obsahuje zeleninu, ovoce, plnohodnotné bílkoviny (maso ryby), neplnohodnotné 

bílkoviny (luštěniny), ale i nezbytný doplněk, sladké jídlo. 

21. Žáci, kteří mají na kontě peníze, mají automaticky nastaven oběd č. 1  do 

vyčerpání konta. Žák je povinen si  oběd odhlásit sám v případě nepřítomnosti ve 

škole, jinak oběd propadne.  Prázdniny a  plánované volno je automaticky 

vynulováno. 

Strávník má možnost sám změnit číslo oběda (př. z č. 1 na č. 2 nebo č. 3) těmito  

způsoby: 

        1) Sám dopředu na terminále 

                           2) Osobně nebo tel. do 8,00 hod.  příslušný den u vedoucí ŠJ  

                           3) Sám přes internet (na zablokovaný den nelze) 

                           4) Elektronicky (emailem) do 8,00 hod. příslušný den     

22. Školní stravování se řídí výživovými normami podle Přílohy č.1 vyhlášce     

107/2005Sb. 

23. Finanční normativy podle Přílohy č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. Jsou věkové     

kategorie:   11-14 let : 23 až 41 Kč 

                    15 a více   24 až 45 Kč 

Aktualizace 1.9.2021 

          Ceny stravného jsou v rámci těchto finančních normativů stanoveny takto: 

 

          Pro strávníky nižšího gymnázia 34,- Kč 

          Pro strávníky vyššího gymnázia  a zaměstnance  36,- Kč 

          Pro cizí strávníky 80,- Kč   

   Měsíční platba stravného 700,- Kč                                                                                                                                 

Při dodržování těchto pokynů, včasném a pravidelném objednávání obědů pomocí výše 

uvedených možností, přispějeme k bezproblémovému průběhu oběda. 

 

Platnost  od  1. 9. 2021 

Vedoucí jídelny                                                        Ředitel školy 

Kateřina Štěpánková                                                Mgr. Karel Bednář                       

                                                                       


