
PROVOZNÍ ŘÁD BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA J.N.NEUMANNA A CÍRKEVNÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ JÍDELNY RUDOLFOVSKÁ 23  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tento provozní řád vyplývá z vyhlášky ministerstva školství107/2005 SB. o školním stravování 
a z vyhlášek ministerstva zdravotnictví137/2007 Sb. 
   
ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ:   
-  vstup do školní jídelny je povolen od 11.30 - 14.00 hodin           
-  tašky a oděvy strávníka je nutné odkládat na určené místo, cenné věci si bere žák ke stolu 
-  začátek výdeje pokrmů je od 11.30, konec výdeje pokrmů je ve 14.00 h.                      
-  oběd bude vydán po předložení platné karty nebo čipu 
-  dozor ve ŠJ vykonává učitel určený zástupcem ředitele CZŠ, nebo vychovatelka ŠD 
-  odhlásit oběd je možné nejpozději den předem do 13. hodin 
-  odběr oběda do gastronádob pro nemocné žáky je možný pouze 1. den nemoci, další dny je   
   nutné odhlásit osobně,  telefonicky na čísle 387423101 nebo 387315041. Pokud se bude  
   chtít strávník stravovat dále v době nemoci bude mu doúčtována - provozní režie  13,- Kč 
                                                                    - mzdová  režie  20,- Kč  
-  stravné je možné uhradit:  1/ PŘÍKAZEM K INKASU –  strávník si zadá svolení k inkasu ve    
                                 prospěch účtu  0100204481/0800. Stravné se vybírá po 15.  
                                 dni v měsíci na další měsíc. Zrušení příkazu je nutné oznámit 
                                 do ŠJ. 
                              2/ PŘEVODEM Z BĚŽNÉHO ÚČTU–na účet 3311887319 /0800 
                                 přihlášky obdržíte v kanceláři ŠJ                        
-  na následující měsíc strávník uhradí platbu za obědy do posledního dne předcházejícího    
   měsíce 
-  pokud strávník zapomene KARTU nebo ČIP, vyzvedne si náhradní doklad v kanceláři ŠJ.  
   Pokud KARTU nebo ČIP ztratí – koupí si v kanceláři ŠJ novou.   
-  při jakékoliv změně, nemoci, přechodu na jinou školu nebo ukončení docházky je nutno tuto  
   okolnost oznámit osobně nebo zák. zástupcem v kanceláři školní jídelny 
-  kartička na stravování ani čip se nevrací 
-  stravné nelze odhlašovat zpětně - na pozdější odhlašování nebude brán zřetel 
-  vrácení přeplatků při ukončení stravování - zasláním na účet   
                                             - hotovostí ihned  
-  ostatní přeplatky se po ukončení školního roku vrací na účty v červenci                                                                                
-  přeplatek za jeden oběd je možno vyzvednout v hotovosti. Složenkou se na adresu  
   neposílá, protože poplatek za odeslání je vyšší než posílaná částka.                                                           
    
Cena stravy pro základní a střední školy:      I. Kategorie    7 – 10 let        Kč 25,-- 
                                                  II. kategorie   11 – 14 let        Kč 28,-- 
                                                  III. kategorie  15 – 18 let        Kč 30,-- 
                                                  Zaměstnanci                    Kč 33,--    
Cena stravy pro mateřské školy:               ranní svačina                    Kč  8,-- 
                                                  oběd          3 – 6 let          Kč 22,-- 
                                                                     7 let          Kč 25,-- 
                                                .  odp. svačina                    Kč  8,-- 
Cizí strávníci                                                                Kč 72,--  



VLASTNÍ ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ  
 
 -  strávník si při vstupem do ŠJ umyje ruce a poté zaujme místo v řadě 
 -  v místě uložení příborů si je vezme a u výdejního okénka si odebere 
    oběd, všichni strávníci mají možnost odběru neomezeného množství  
    nápojů, které jsou po celou dobu oběda k dispozici v nerezových várnicích 
    nebo v nápojovém automatu                                                                                          
 -  strávníci jsou limitováni množstvím přídavku stravy 
 -  po konzumaci jídla odnáší strávník použité nádobí na pult odběru 
 -  všichni strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, hlavní    
    kuchařky a pracovnice vykonávající dozor  
 -  strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu  
   s hygienickými a společenskými pravidly stravování 
 -  problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ, 
   nebo hlavní kuchařce 
-  technické nebo hygienické závady hlásí strávník neprodleně vedoucí ŠJ 
   nebo hlavní kuchařce, popř. kterékoliv pracovnici ŠJ, která má možnost  
   informovat vedoucí ŠJ 
-  mimořádný úklid během výdejní doby / rozbité nádobí, rozlitý čaj / 
   zajišťuje pověřená pracovnice  
-  za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá určená pracovnice ŠJ   
-  úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávníci okamžitě vedoucí ŠJ nebo  
   obsluhujícímu personálu 
-  při odcizení věcí žáků je povinnost okamžité nahlášenívedoucí školní 
   jídelny v den odcizení. Na pozdější nahlášení nebude brán zřetel.    
-  rodiče mají možnost podávat své připomínky ke stravování telefonicky 
   nebo osobně vedoucí školní jídelny nebo řediteli školy 
-  rodiče se mohou seznamovat se skladbou jídelníčku na vývěskách 
   rozmístněných ve školní jídelně a v základních školách nebo na internetu 
   na adrese www.bigy-cb.cz, pod záložkou církevní základní škola, - školní      
   jídelna, nebo při objednávání stravy na adrese www. strava.cz pod číslem   
   jídelny 3287.  
 
 CIZÍM OSOBÁM JE VSTUP DO BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZAKÁZÁN   
 
-  s vyjímkou vyzvednutí oběda pro nemocného žáka a to jen 1. den nemoci, 
   pak musí být odhlášen  
-  všichni strávníci mají možnost se seznámit s tímto provozním řádem, který 
   je vyvěšen v každé jídelně nebo je u vedoucí školní jídelny       
-  strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií na dobu školního roku 
 
 
 
 
 
 



 
  PŘEHLED O CENÁCH STRAVNÉHO 
 ----------------------------------------------------------------------------------- 
  MATEŘSKÁ ŠKOLA    3 - 6 LET  
   
  RANNÍ SVAČINKA                       8,- Kč 
  OBĚD                                  22,- Kč  
  ODPOLEDNÍ SVAČINKA                8,- Kč 
 --------------------------------------------------------------------- 
  CELKEM                               38,- Kč 
 
  MATEŘSKÁ ŠKOLA  7 - 10 LET 
----------------------------------------------------------------------   
  RANNÍ SVAČINKA                      8,- Kč 
  OBĚD                                 25,- Kč 
  ODPOLEDNÍ SVAČINKA                8,- Kč 
------------------------------------------------------------------------ 
  CELKEM                              41,- Kč 
 
 
  I.STUPEŇ ZŠ    7 - 10 LET                      25,- Kč 
 
 II.STUPEŇ ZŠ   11 -  14 LET                     28,- Kč 
 
III.STUPEŇ ZŠ   15 a více a dospělí              30,-  Kč    
 
Zaměstnanci                                    33,-- Kč 
 
Cizí strávníci                                       72,-- Kč 
 
 
 Cena v době nemoci a prázdnin 
 -------------------------------------------------------------------------  
  ZŠ     I. KATEGORIE     58,- Kč 
         II.KATEGORIE      61,- Kč 
        III.KATEGORIE      63,- Kč    
 
 
Tento provozní řád nabývá platnosti od 1.1.2021     
 
                                                                                                    
vedoucí ŠJ Jitka Hudatzká 
 
 
 
 


