
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 
Komenského 1130/10 

408 01 Rumburk  
 

Tel.:774 261 704 
E-mail: jidelna@gymrumburk.cz 

 

Provozní řád školní jídelny 

 
Výdej obědů:    ve dnech vyučování v čase na oběd v rozvrhu vymezeném  

(zpravidla od 12:00 do 14:40) 
 
Zaměstnanci jídelny: Šandorová Ludmila– hlavní kuchařka 

Václavíková Monika – hlavní kuchařka 
Sedláčková Veronika – pomocná kuchařka 
Chovanová Pavla – pomocná kuchařka 
Zatloukalová Martina – pomocná kuchařka 
Jaroslava Bezrová – vedoucí školní jídelny a výdejny 
 

Kontakty do kanceláře školy:   jidelna@gymrumburk.cz 
774 261 704  vedoucí jídelny 
 
Přihlášení ke stravování na daný školní rok:  
V kanceláři vedoucí školní jídelny, formulář přihlášky je ke stažení na webu školy v sekci Školní výdejna. 
Přihlásit nebo odhlásit stravování je nutno  osobně v kanceláři školní jídelny, Sukova 5, Rumburk, 
40801. 

 
Způsob úhrady stravného:  
bezhotovostním převodem na účet 43 – 5926990207 / 0100. Variabilním symbolem je evidenční číslo 
strávníka. Systém pracuje na principu kreditu – částky za jednotlivé odebrané obědy se z kreditu 
odečítají. Výši kreditu lze zkontrolovat na objednávkovém terminálu ve výdejně nebo na www.strava.cz. 
Přeplatky budou zúčtovány vždy k 30. červnu a budou na vyžádání vráceny převodem na účet, jinak se 
automaticky převádějí na další stravovací období.  Dobíjení kreditů všech plateb na celý následující 
měsíc bude probíhat vždy jen v posledním provozním týdnu v měsíci, proto platby na bankovní 
účet musejí být připsány ve prospěch školy do tohoto termínu.     
 
Čip:  
slouží k identifikaci strávníka při zadávání údajů na objednávkovém terminálu a u výdejního pultu. Čip se 
vydává v u vedoucí kuchyně v kanceláři jídelny přihlášeným strávníkům proti vratné záloze ve výši 120,- 
Kč. 
 
Objednání oběda:  
vždy nejpozději do 13:30 předchozího vyučovacího dne a to prostřednictvím objednávkového terminálu 
nebo na www.strava.cz.  
 
Zrušení objednávky oběda: 
je možné vždy do 13:30 předchozího vyučovacího dne. Provádí se čipem u objednávkového terminálu 
nebo na www.strava.cz. V  případech nemoci  telefonicky na čísle  774 261 704 do 7.00 hod. daného 
dne   
 
Obědy pro nemocné žáky:  
Dle §4 vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb., se první den neplánované nepřítomnosti ve škole 
považuje za pobyt ve škole a oběd lze odebrat. Na další dny nemoci je strávník povinen objednávku 
obědů zrušit výše uvedenými způsoby; neučiní-li tak, je povinen uhradit škodu, tedy doplatit k ceně 
objednaného oběda také výši dotace, a to i tehdy, když oběd není odebrán.  
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Nezrušené objednané a neodebrané obědy propadají bez nároku na náhradu. 
Ceny obědů:  pro žáky školy ve věkové skupině 11 – 14 let        26,-Kč za jedno jídlo 

      pro žáky školy ve věkové skupině 15 a více let      27,-Kč za jedno jídlo 
 
Jedním jídlem: 
se rozumí polévka, hlavní jídlo a k němu jeden nápoj, nebo kompot, nebo zeleninový salát. 
Množství jednoho jídla, jeho výživové hodnoty a finančních limitů na nákup potravin, se řídí přílohami č. 
1 a č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro každou skupinu strávníků jsou v nabídce dva druhy teplého jídla a jeden druh studené kuchyně. 
 
 
Vydané jídlo je určeno k okamžité konzumaci v jídelně.  
 
Jídelníček: 
na aktuální týden je zveřejněn v tištěné podobě na nástěnce u objednávkového terminálu nebo na 
www.strava.cz   
 
Vstup do výdejny:  
Žáci mohou vstupovat do výdejny pouze v případě, je-li přítomen pedagogický dozor. 
Žáci, kteří na daný den nemají objednanou stravu, do jídelny vstupují pouze v odůvodněných případech 
a se souhlasem pedagogického dozoru.  
Žáci nevstupují do jídelny se školní taškou a dalšími svršky, které mají být uložené na místě k tomu určeném 
(šatnové skříňky). Jídelna za tyto odložené věci nemůže nést odpovědnost.  
 
Dozor nad žáky: 
zajišťuje škola. Žáci jsou povinni respektovat příkazy a pokyny pedagogického dozoru, případně 
zaměstnanců školní výdejny. Dozírající pedagog má právo určit pořadí výdeje stravy. Ve velmi 
závažných případech porušení školního řádu, tohoto provozního řádu a jiného hrubého porušení 
pravidel slušnosti může dozírající pedagog strávníka vykázat z výdejny bez nároku na náhradu. 
Strávníci zacházejí šetrně s veškerým majetkem školy; jeho úmyslné poškození bude potrestáno a bude 
požadována náhrada škody.   
 
 
Výjimečné události, které tento provozní řád neupravuje, budou řešeny individuálně se zástupcem 
ředitelky školy. 
 

 
 
Platnost: 
Tento organizační a provozní řád  vstupuje v platnost dnem 7. ledna 2019 
 
 
 
Rumburk, 7. ledna 2019                                                                    Jaroslava Bezrová 
  
Mgr. Lenka Laubrová        vedoucí školní jídelny a výdejny  
     ředitelka školy         
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