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výdejna   P E N Z I ON 

 
P r o v o z n í    ř á d    š k o l n í   j í d e l n y 

 
1.  Školní jídelna zajišťuje stravování žáků gymnázia a cizích strávníků 

     výběrem ze dvou hlavních chodů. 
 

     Obědy se vydávají pro cizí strávníky          od 11.00 hod    do     12.30 hod 

                                          žáky gymnázia        od 12.30 hod    do     14.00 hod 
 

2. Strava se vydává po předložení stravenky nebo přiložením čipu na terminál. 

Cizí strávníci se stravují na jídelně nebo si jídlo odnášejí. 

Jídla poskytována v rámci školního stravování jsou vždy konzumována v prostorách školní 

jídelny. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka, kdy strava může být vydána 

mimo jídelnu nebo je žák nemocen a doplácí k základní sazbě režijní náklady. 
 

3. Placení stravného se provádí inkasem ze sporožira nebo účtů jiných peněžních ústavů,  

případně platbou v hotovosti, která musí být zaplacena vždy předem. 

Částka za odhlášené obědy u platby v hotovosti se převádí na následující měsíc, 

závěrečné vyúčtování se provádí v měsíci červen. 

Stravné se platí poslední týden v měsíci v době od 7.00 do 11.00 hod.  
 

4. Volba druhého jídla a odhlášení se provádějí dva dny předem do 14 hod, ve výjimečných  

případech /náhlé onemocnění/ týž den do 8.00 hodin /telefonicky/. 

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada. 
 

5. Zařazování žáků dle věkových kategorií je podle vyhlášky 107/2008 Sb. O školním 

stravování. Žáci jsou zařazeni do výživových norem a finančních limitů rozhodných 

pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci 

zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. 

      Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna 

      následujícího kalendářního roku. 
 

6.   Během výdeje obědů je žákům bez zakoupeného obědu vstup do jídelny zakázán.  
 

7.   Strávníci dodržují pravidla společenského chování. 

Aktovky, tašky, batohy, apod. odkládají na vyhrazené místo. 

Za neslušné nebo nevhodné chování může být strávník ze stravování vyloučen. 

 

Kontakt na školní jídelnu:  tel.  581 772 372, e-mail : jidelna@skolahranicka.cz 

 

Zpracovala: vedoucí školní jídelny  Alena Bláhová 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 1. 9. 2020                                                       

 

Mgr. Martin Drietomský  

ředitel školy        
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