
           Informace o školním stravování 
       Školní  jídelna  Gymnázia  Českolipská  vaří  pro  studenty  3  druhy  jídel: 

II. stupeň 11 - 15 let    oběd č. 1 a 2   33,- Kč  oběd č. 3  41,- Kč  

III. stupeň 15 a více let oběd č. 1 a 2   35,- Kč oběd č. 3  44,- Kč 
 (cena oběda platná od 1. 9. 2019) 

Finanční norma na osobu a den je stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. Dítě (student) patří do dané věkové 

kategorie od začátku školního roku, ve kterém dosáhne příslušného věku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. 

 
Všichni strávníci přihlášení ke stravování mají vždy automaticky navolený oběd č. 1. Volbu oběda č. 2 a 3 provádějí 

studenti sami pomocí objednávkového boxu umístěného v jídelně, nebo prostřednictvím internetu na www.strava.cz a 

to nejpozději 3 pracovní dny předem. Odhlašovat obědy lze osobně ve stravovací kanceláři ŠJ, přes portál 

www.strava.cz, nebo telefonicky na čísle 286 889 450 (na záznamník možno nepřetržitě) a to vždy na týž den 

nejpozději do 7:00 hod. Zpětně přihlašovat odhlášený oběd lze pouze ve stravovací kanceláři (telefonicky, osobně, 

emailem). 

Přihlašovací údaje pro internetové objednávky -  Jídelna: 0158, Uživatel: přidělený variabilní symbol pro úhradu 

stravného, Heslo: skládá se z prvního písmene jména, příjmení a prvních šesti čísel rodného čísla, příklad: Jana 

Nováková, r. č. 055712/0152, heslo je JN055712 (heslo lze po přihlášení do systému změnit). 

 

Školní jídelna Gymnázia Českolipská nevaří dietní stravu. Pokud má strávník jakékoliv, lékařem potvrzené, dietní 

omezení, je vždy nutné se před začátkem stravování přijít osobně domluvit s vedoucí jídelny ohledně možnosti 

stravování tohoto studenta. 

Ze tří druhů jídel, které si mohou strávníci vybírat, je oběd č. 2 převážně bezmasý (nikoli vegetariánský!!!), 

event. polomasitý. Oběd č. 3 je výběrový, kde je zařazován pokrm s vyšší finanční normou a normována větší porce 

masa. 

 

Úhradu stravného je možné provádět dvěma způsoby - buď inkasem z bankovního účtu, nebo trvalým příkazem 

z bankovního účtu. Platba v hotovosti není možná! Vyúčtování se provádí u inkasních plateb každý měsíc, u trvalých 

plateb jednou ročně, vždy po ukončení školního roku. Trvalý příkaz, či souhlas s inkasem zadejte v bance 

s dostatečným předstihem!!! Číslo Vašeho bankovního účtu sdělte v kanceláři školní jídelny nejpozději do 24. 6. 

2019. V opačném případě první platbu uhraďte v hotovosti v kanceláři ŠJ 26. 8.  - 30. 8. 2019 od 8.00 do 12.00 hodin. 

 

Nově přijatí studenti gymnázia pro školní rok 2019/2020 budou mít obědy automaticky přihlášeny od prvního 

stravovacího dne, tj. od 2. 9. 2019!. Nebudou-li se chtít stravovat ve školní jídelně již od tohoto data, mohou si obědy 

odhlásit od 26. 8. do 30. 8. 2019 emailem, osobně nebo telefonicky, v kanceláři školní jídelny gymnázia Českolipská 

v době od 8.00 do 12.00 hodin. 

Ve školní jídelně je zaveden systém stravovacích čipů. Nově přijatým studentům budou čipy vydávány oproti 

záloze 50,- Kč první stravovací den. Studenti jsou povinni se při každém odběru oběda prokázat tímto čipem. Při ztrátě 

nebo poškození čipu se neposkytuje náhrada a student si musí za 50,- Kč koupit čip nový. Ztrátu čipu je nutno 

neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny, aby nedošlo k jejímu zneužití. Žákům, kteří si zapomenou čip, je oběd 

vydáván až po předchozím vyzvednutí náhradního dokladu, který obdrží ve stravovací kanceláři. Bez čipu, s náhradním 

dokladem, lze oběd vyzvednout maximálně tři po sobě následující dny. Poté již oběd vydán nebude. 

Oběd lze nově vyzvedávat také pomocí čipových ISIC karet, které budou vydané naší školou. Platí pouze pro 

studenty Gymnázia Českolipská. 

Ukončení nebo přerušení stravování musí strávník předem nahlásit v kanceláři školní jídelny. Pokud tak neučiní, 

bude povinen veškeré neodhlášené (i když nevyzvednuté) obědy zpětně uhradit. Strávníci, kteří se neodhlásí ze 

stravování, mají automaticky od prvního stravovacího dne, a to i v následujícím novém školním roce, přihlášené obědy. 

Přihláškou ke stravování je student přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky. 

 

V době nemoci dítěte se vydává strava do přinesených nádob pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole, 

nebo se odhlašuje. Další dny nemoci nemá na dotovanou stravu nárok dle zákona 561/2004 Sb. a vyhl. 107/2005 Sb. a 

je nutno obědy odhlásit! Neodhlášené obědy propadají a jídelna je oprávněná požadovat jejich úhradu v plné tj. 

nedotované výši. 

 

Tyto Informace o školním stravování jsou nedílnou součástí přihlášky ke stravování, společně s Provozním řádem 

školní jídelny. 

 

 

V Praze dne 15. května 2019     Jana Sobotková, vedoucí školní jídelny 

 

 



 

     

Vážení rodiče, 

 

sdělujeme Vám informace ohledně úhrady stravného za Vašeho syna/dceru: 

 

............................................................................ 

  

- V případě úhrady stravného inkasem z bankovního účtu, zadejte ihned po 

přihlášení Vašeho dítěte ke stravování, písemně souhlas s inkasem z účtu, 

s limitem 1.000,- Kč, ve prospěch našeho účtu č. 184 695 010/0300 

vedeného u ČSOB banky 

 

variabilní symbol: …………………………. 
 

- V případě úhrady stravného trvalým příkazem, zadejte bance, u které máte 

vedený svůj účet, trvalý příkaz k úhradě částky ................ Kč. V tomto 

případě příslušnou částku poukazujte na náš účet č. 184 695 010/0300, 

První platbu proveďte k 20. 8. 2019, další platby vždy k 20. dni v měsíci. 

  

variabilní symbol: ………………………….. 

 
 

V každém případě nám přímo do přihlášky ke stravování sdělte, jaký způsob hrazení stravného 

budete používat a číslo Vašeho účtu.  

 

Číslo Vašeho účtu, ze kterého budete hradit stravné inkasem, sdělte školní jídelně nejpozději 

do konce června. Pokud tak neučiníte, stravné na měsíc září uhraďte v hotovosti ve stravovací 

kanceláři Gymnázia Českolipská ve dnech od 26. 8. do 30. 8. 2019 a to vždy od 8.00 do 12.00 

hodin.  

Číslo účtu, ze kterého budete hradit stravné trvalým příkazem, stačí dodat před začátkem 

stravování žáka.      

  

 

Vyřizuje: Lucie Zedníková, DiS. 

telefon: 286 889 450 

  

Jana Sobotková, vedoucí školní jídelny 

V Praze dne 15. 5. 2019 

 

 


