Organizační pokyny ke stravování
školní rok 2021/2022
1. Školní jídelna Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí zajišťuje školní stravování žáků. Úhrada stravného se
řídí Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Stravné placené inkasem je strháváno z účtu vždy
k 15. dni v měsíci. Při neplacení stravného jsou obědy strávníkovi zablokovány do doby úhrady.
2. Cena oběda od 1. 1.2022 kryje nákup potravin. Strávníci do 15 let hradí 35,- Kč, strávníci nad 15 let 36,- Kč za jeden
oběd. Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin, dle kterých se stanoví cena oběda, na dobu školního roku, ve
kterém dosahují stanoveného věku.
3. Nově nastupující strávníci budou přihlášeni ke stravování po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování, na které bude
vyznačen způsob úhrady stravného. Přihláška platí na celou dobu studia.
4. Stávající žáci budou automaticky přihlášeni na obědy od čtvrtku 2. září 2021.
5. Stravné se platí zálohově: v měsíci září zaplatíte zálohu na měsíc červen příštího roku, v říjnu se platí za skutečně
přihlášené obědy v září, v listopadu za říjen atd. Lze průběžně kontrolovat, zda souhlasí odběr s platbou.
6. Stravné se vždy platí za přihlášené obědy, nikoliv za obědy odebrané.
7. Studenti mají nárok na oběd ve dnech, v nichž jsou přítomni školnímu vyučování (i mimo školní budovu např.
sportovní soutěž). V prvním dni nepředvídané nepřítomnosti, pokud nemají odhlášen oběd, platí za oběd stejnou
částku, jako by byli ve škole přítomni, bez ohledu na to, zda oběd odeberou či nikoli. Tento den je možné oběd
odebrat do jídlonosiče v době od 11.00 do11.25 hodin. Obědy na další dny musí být odhlášeny vždy jeden den dopředu
do 12.00 hodin prostřednictvím webové či mobilní aplikace, terminálu před kanceláří vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle
571 621 382 nebo e-mailem na adrese jidelna@gfpvm.cz. Neodhlášené obědy musí strávník zaplatit v plné výši: 76,- Kč
žáci do 15 let, 77,- Kč ostatní žáci a zaměstnanci školy, 80,- Kč ostatní strávníci.
8. Obědy se odebírají pomocí elektronických čipů v době od 11.00 do 11.25 hodin (ostatní strávníci) a 11.25 do 13.50
hodin (žáci a zaměstnanci školy). Ztrátu čipu musí strávník ihned nahlásit vedoucí ŠJ, v kanceláři školy si pak za
poplatek (pořizovací cena čipu 150,- Kč) vyzvednout nový.
9. Pokud strávník čip zapomene, může si vytisknout náhradní stravenku prostřednictvím terminálu dle návodu vyvěšeného
na nástěnce nad terminálem v prostoru před kanceláří vedoucí ŠJ.
10. Žáci maturitních ročníků budou hromadně odhlášeni ze stravování k poslednímu dni vyučování.
11. Ukončí-li žák studium, nebo nemá-li zájem dále se ve školní jídelně stravovat, je povinen odhlásit se ze stravování
u vedoucí ŠJ. V případě ukončení studia žák vrátí objednávkový čip v kanceláři školy.
12. Přeplatky za poslední měsíc školního roku přecházejí do příštího školního roku.
13. Jakmile žák stravování ve školní jídelně ukončí, je nezbytné ponechat povolení inkasní platby z účtu do následujícího
měsíce po ukončení stravování, aby mohla proběhnout ještě poslední platba.
14. Přejeme si, aby vzájemná spolupráce probíhala bezchybně a ke spokojenosti všech zúčastněných. Jakékoliv dotazy
a připomínky řešte individuálně přímo s vedoucí ŠJ.
Ve Valašském Meziříčí 01.01.2022
Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy
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