
 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY CMcZŠ  

Stravování provozuje Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, 602 00 Brno                           
vedoucí ŠJ: David nečas, tel.: 543 429 138, 776 004 965, e-mail: david.necas@bigy.cz 

1. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci CMcZŠ Lerchova 65, Brno 
2. Ke stravování je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování, mít zakoupený čip a        
    kladný kredit na svém osobním účtu. Uvedené údaje jsou použity do matriky školní jídelny dle                   
    §2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních     
    údajů.                                                                                                                                                      
3. Čip je nepřenosný, použitelný po celou dobu školní docházky.  
4. Čip se vydává oproti vratné záloze 100 Kč (při vrácení musí být čip funkční).  
5. Ztrátu čipu je nutné neprodleně ohlásit u stolečku v jídelně ZŠ z důvodu zneužití neoprávněnou    
    osobou.  
6. Kredit se doplňuje jednorázovým nebo trvalým příkazem (vždy do 25. na následující měsíc).    
    Číslo účtu školní jídelny 6877300277, kód banky 0100, (pro zaměstnance je stravné  hrazeno   
    srážkou ze mzdy každý měsíc podle odebraných obědů a svačin).                
    Při platbě příkazem je nutné uvést variabilní symbol, který Vám bude sdělen u stolečku v jídelně   
   ZŠ (variabilní symbol je osobní číslo strávníka ne číslo čipu ani rodné číslo).  
7. Žáci, kteří končí školní docházku jsou na konci školního roku odhlášeni. Přeplatky do   
    100 Kč jsou vráceny v hotovosti při vrácení čipu, ostatní jsou vráceny převodem na uvedený účet. 
8. Při dostatečném kreditu na účtu má žák automaticky objednáno jídlo menu č.1. 
    Menu číslo 1 poskytuje vyváženou stravu (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování),   
    ostatní menu nemusí splňovat podmínky vyvážené stravy.  
    Obědy lze přeobjednat podle návodu u objednávkového terminálu nebo elektronicky na 
    http://stravovani.bigy.cz , nebo na adrese www.cmczs.org (odkaz školní jídelna) nejpozději dva   
    pracovní dny předem do 12,00 hod.na dny následující. Strávník má možnost volby ze tří druhů   
    jídel a jednoho druhu svačiny podle jídelního lístku (po domluvě lze zajistit bezlepkové a   
   bezmléčné menu). Ke každému jídlu (svačina, oběd) je možno odebrat 0,25 l nápoje dle vlastního   
   výběru.  
   Den před výdejem a v den výdeje lze jídlo objednat pouze z nabídky v burze.  
   Obědy lze odhlásit podle návodu u objednávkového terminálu nebo elektronicky na      
    adrese www.cmsps.cz a www.cmczs.org (odkaz školní jídelna) nejpozději dva pracovní dny   
    předem do 12,00 hodin.                                 

       V den výdeje lze dát jídlo do burzy. Systém burzy funguje tak, že při odebrání nabídnutého oběda     
       jiným strávníkem jsou peníze za oběd vráceny zpět na účet toho, kdo oběd nabídl. Pokud si     
       z burzy oběd nikdo neodkoupí, propadá.  

9. Rodiče mohou nahlížet do přehledu odebraných jídel žáka prostřednictvím 
    objednávkového a informačního systému jídelny. Přístupové údaje jim poskytne student. 
10. Ceník 

Kategorie strávníka 7 – 10 let 11 – 14 let 15 let a více zaměstnanci Plná cena 

Svačina 20 Kč 21 Kč 22 Kč 26 Kč 30 Kč 

Menu 1 29 Kč 31 Kč 33Kč 73Kč 82 Kč 

Menu 2 31 Kč 33 Kč 35 Kč 75 Kč 85 Kč 

Menu 3 33 Kč 35 Kč 37 Kč 77 Kč 88 Kč 

Menu 4 a 5 diety 35 Kč 37 Kč 39 Kč 79Kč 92 Kč 

   Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu celého školního roku. Do věkových  skupin    
   11-14, 15 let a více jsou zařazeni žáci, kteří dovrší 11 a 15 let v daném školním období   
   (příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Školní rok je od 1. 9. do 31. 8. 
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11. K výdeji svačiny a oběda dojde po přiložení čipu k výdajovému terminálu v jídelně. V případě   
      zapomenutého čipu si strávník vyzvedne náhradní stravenku u stolečku v jídelně ZŠ.      
12. Žáci a zaměstnanci školy chodí na svačiny a obědy jednotlivě dle denního rozvrhu a rozpisu 
      výdeje obědů. Výdej svačin od 9,30 do 10,00, výdej obědů od 11,00 do 14,00. 
13. Podle vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve   
      škole.  
      V případě onemocnění si neodhlášený strávník může první den nemoci vyzvednout  objednaný    
      oběd a svačinu do  jídlonosiče (používání skleněných nádob je zakázané) ve stanovenou dobu:   
      svačinu v 9,30 a oběd v 11,10. 

       Pro nepřítomnost z důvodu onemocnění lze oběd odhlásit den před výdejem pouze   
      telefonicky nebo e-mailem do 12,00 hodin (nárok na dotovaný oběd je pouze první den   
      nemoci).Na další dny nemoci jsou rodiče povinni obědy odhlásit dle vyhlášky č. 107/2005 o   
      školním stravování, § 4 odst. 9. V případě, že oběd není odhlášen,  jedná se o neoprávněné     
      čerpání, které může vést k vymáhání režijních nákladů spojených s přípravou oběda vzhledem   
      k tomu, že oběd byl pro žáka připraven k odběru podle jeho objednávky. 
14. Strávníci si při vstupu do jídelny myjí ruce. 
15. V jídelně strávníci dodržují pravidla slušného chování, snaží se stolovat kulturně, nedělají hluk a   
      dbají pokynů dozoru.   
16. Použité nádobí uklízejí strávníci na určené místo. 
17. Žáci, kteří se ve školní jídelně nestravují, do prostor jídelny vůbec nevstupují. 
18. Do prostoru kuchyně nemají žáci a ostatní strávníci přístup. 
                                                                                                                         
 
 

  
               
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                
  
V Brně, dne 1. 9. 2021                                                                      David Nečas  
                                                                                                            vedoucí ŠJ                                                                                


