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Pokyny pro stravování ve školní jídelně Gymnázia Opatov platné pro školní rok
2022/2023
Přihlášení strávníka: Vyplněním přihlášky ke stravování (podpis zákonného zástupce nebo
zletilého žáka), přidělením variabilního symbolu a zakoupením bezkontaktního identifikačního
čipu za 130,-Kč v hotovosti. Přihláška platí po celou dobu školní docházky. Osobní údaje uvedené
v přihlášce jsou pouze pro potřeby školní jídelny.
Čip slouží k výdeji obědů a objednávkám obědů na objednávkovém boxu. Čip je nevratným majetkem
strávníka a platný po celou dobu školní docházky. V případě ztráty nebo poškození je povinnost
strávníka zakoupit si nový čip u hospodářky ŠJ. Při zapomenutí čipu strávník obdrží v kanceláři
hospodářky ŠJ náhradní kartu tzv. „žolíka“.
Úhradu stravného upřednostňujeme bankovním převodem na účet školní jídelny:
6589500207/0100 KB. Při platbě musí být uveden variabilní symbol a celé jméno strávníka. Platba
v hotovosti je možná jen ve výjimečných případech v kanceláři hospodářky ŠJ. První platba musí být
připsána na účet nejpozději dne 25.8.2022. Další platby k 20. dni předchozího měsíce. Po připsání
platby má strávník nárok na oběd. V případě nezaplacení stravného v řádném termínu vzniká dluh a
oběd strávníkovi nebude vydán.
Výše stravného se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb. v aktuálním znění a
školským zákonem č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění. Výše stravného se liší podle věku dítěte,
kterého dosáhne v průběhu školního roku. Školní rok se počítá od 1.9.2022 do 31.8.2023.
Věkové skupiny a výše stravného jsou stanoveny takto:
Věková skupina
7 – 10 let
11 – 14 let
15 a více let

Plná cena oběda
103,28 Kč
107,28 Kč
109,28 Kč

Dotovaná cena oběda (za měsíc)*
36,-Kč (756,- Kč/ měsíc)
38,-Kč (798,- Kč/ měsíc)
40,-Kč (840,- Kč/ měsíc)

*Stravu za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu ve škole/školském zařízení a v 1. den
neplánované nepřítomnosti ve škole.
Stravování ve ŠJ začíná od prvního dne školní docházky v měsíci září a končí posledním školním
dnem v měsíci červnu.
Přihlašování, odhlašování a výběr obědů si provádí strávníci sami.
Čipem na boxu ve škole, box je v provozu v PO – PÁ od 7.30 do 15.00 hodin nebo prostřednictvím
internetu na adrese: objednávky.jidelna.cz
ZMĚNY PRO DANÝ DEN pouze přihlášení a odhlášení oběda je NUTNÉ provést do 8.00 ráno
těmito způsoby:
na boxu
e-mailem jidelna@gymnazium-opatov.cz,
SMS: 778 488 163 a telefonicky: 778 488 163, 272 917 556
internetová/mobilní aplikace www.jidelna.cz
Výběr jídel lze 5 dní dopředu na boxu nebo prostřednictvím internetu na objednavky.jidelna.cz
(přes svůj VS – uživatelské jméno a heslo jidelna), dále e-mailem. Jídelní lístek je umístěn na
nástěnkách školních jídelen, na stránkách školy a na internetové adrese. Jídelníček je znám vždy 3
týdny dopředu. Strávník má právo odebrat jeden oběd denně. Školní jídelna nabízí svým strávníkům
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denně výběr ze tří hlavních jídel. Z provozních důvodů a souhlasem ředitele školy může být výběr
dočasně omezen.
Dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. a její novelizace ze 13.3.2008 má žák
nárok odebrat školní stravu pouze v době pobytu ve škole (popř. první den neplánované
nepřítomnosti). Další dny je strávník povinen stravu odhlásit.
V době nemoci je povinnost strávníka obědy odhlásit způsoby shora uvedenými. První den
nemoci či jiné neplánované nepřítomnosti ve škole je možné oběd odebrat do přinesených nádob
(jídlonosičů) v době od 11.30 hod. do 11.45 hod. na zadní rampě školní kuchyně. Od druhého dne
neodhlášeného stravování budou neodhlášené obědy účtovány k úhradě strávníkovi v plné
ceně
Všechny změny (změna čísla účtu, adresy, opakování nebo přerušení ročníku apod.) je strávník
povinen okamžitě nahlásit v kanceláři stravného emailem nebo osobně.jidelna@gymnaziumopatov.cz., ctvrteckova@gymnazium-opatov.cz
Připomínky, dotazy a náměty:
K provozu směrujte na vedoucí ŠJ paní P. Čtvrtečkovou.
Dotazy ohledně plateb stravného Vám zodpoví hospodářka ŠJ paní D. Kettnerová.
Petra Čtvrtečková
Vedoucí ŠJ Gymnázia Opatov
T.: 778 771 388, 272 917 556
E-mail.:ctvrteckova@gymnazium-opatov.cz

V Praze dne 10.6.2022
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