Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
1. Ve školní jídelně se platí strava předem na účet školy
2. Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně v měsíci červenci po ukončení školního
roku.
3. Stav konta si může každý žák zjistit na své stravovací kartě, na internetové stránce
školy, záložka stravování nebo v kanceláři školní jídelny.
4. Pokud je stav konta dostačující, není nutné platit každý měsíc částku 630,--Kč (žáci
11 – 14 let), 670,-- Kč (žáci 15 let a více). Pokud mají žáci zájem o svačiny, navyšuje
se částka o 400,-- Kč při každodenním odběru svačin.
5. Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou od 7.30 hod. – 10.30 hod.
6. Všichni strávníci mají automaticky na celý měsíc přihlášen oběd č. 1. Pokud chtějí
zvolit oběd č. 2, nebo oběd odhlásit, provádí tuto změnu ve své stravovací kartě na
internetové stránce školy, záložka stravování nebo v kanceláři školní jídelny
nejpozději 2 dny předem do 10,00 hodin. Svačiny si strávníci objednávají sami.
7. Přihlášení a odhlášení oběda se v době neplánové řádné dovolené nebo nemoci
provádí den předem telefonicky na telefonním čísle 518 612 543, 606 682 141 nebo
osobně v kanceláři školní jídelny.
8. Do prostor školní jídelny v době oběda je vstup možný pouze za účelem oběda.
9. Výdej stravy probíhá pomocí bezhotovostního čipu. V odůvodněných případech je
možné vystavit náhradní stravenku v kanceláři školní jídelny.
10. Doba výdeje svačiny je od 9.30 – 10.00 hod., oběda od 11.15 – 14.00 hod..
11. V době oběda jsou ve školní jídelně dozory.
12. Ze školní jídelny se nesmí vynášet hotové jídlo s výjimkou ovoce a balených potravin.
13. Ve školní jídelně se vaří podle receptur pro školní stravování.
14. Jedná se o společné stravování, proto má žák v době nemoci nárok na oběd pouze 1.
den nemoci, ostatní dny musí být odhlášeny. Další dny nemoci musí být doplaceny
na plnou cenu.
15. Obědy do jídlonosičů jsou vydávány od 11.00 - 11.15 hodin.
16. Cena oběda pro II. stupeň činí 27,-- Kč III. stupeň 29,--- Kč
cizí strávníci 65,-- Kč
(strávníci od 11 – 14 let) (strávníci nad 15 let)
(cizí strávníci)
Cena svačiny pro všechny kategorie 17,-- Kč.
17. Zaměstnanci dle vyhlášky 84/2005 § 3 odst. 4 mohou odebrat pouze jedno hlavní
jídlo během nejméně 3 hodinové přítomnosti v práci (nikoli v době nemoci, ani 1. den
nemoci či při čerpání řádné dovolené).
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