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Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance církevního gymnázia,
částečně pro gymnázium Mikulášské nám. 23 a cizí strávníky.
Obědy se vydávají v době od 10:30 h do 15:00 h s tím, že 5-6 vyučovací hodina je
přednostně vyhrazena pro žáky sousedního gymnázia.
Cizí strávníci mají přístup do ŠJ pouze z Houškovy ulice 3 – pro vstup nutno použít
čip. Výdej obědů probíhá od 9:30 h do 10:15 h.
V případě nemoci lze oběd první den odnést domů, v dalších dnech nemoci je nutné se
ze stravování odhlásit.
Všichni strávníci mají povolen vstup do jídelny pouze po přezutí. Před jídelnou jsou
k tomuto účely vyhrazeny police na ukládání bot a věšáky na odložení svrchního
oděvu.
V jídelně je zajištěn pedagogický dozor, rozpis je umístěn na nástěnce v jídelně.
Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucího ŠJ a dozoru, chovat se ohleduplně a v
souladu s hygienickými a společenskými normami stolování.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je třeba dodržovat zásady správné
hygieny, zachovávat sociální distanc a chovat se ohleduplně.
Za čistotu stolů odpovídá personál kuchyně.
Cena obědů pro žáky nižšího gymnázia (11-14 let) činí 33,- Kč, pro vyšší gymnázium
(15 a více let) 34,-Kč a pro cizí strávníky 70,-Kč (viz vyhláška č.107/2005 Sb., o
školním stravování, v platném znění).
Každý strávník je povinen si zakoupit čip v ceně 150,-Kč, který není zálohový. Bez
tohoto čipu nebude jídlo vydáno. Pokud čip někdo zapomene, může si ráno do 8:00 h
vyzvednout v kanceláři školní jídelny náhradní doklad (lze využít Plzeňskou kartu).
Obědy je možné odhlásit nejpozději do 8:00 h ráno osobně nebo telefonicky na čísle
377 241 327 nebo na vrátnici 377 248 816.
Obědy se platí v hotovosti nebo inkasem – viz informace v kanceláři ŠJ
u hospodářky paní Jírovcové a na webových stránkách školy.
Úřední hodiny v kanceláři ŠJ: Po a St 7-10 h a 12-13 h, ostatní dny 7-8 h a 12-13 h.
Jídelní lístek mají strávníci k dispozici v jídelně, před kanceláří školní jídelny a na
webových stránkách školy.
Školní kuchyně nabízí výběr mezi třemi hlavními chody, pouze v případě
neočekávaných provozních problémů je na dobu nezbytně nutnou stravování
zajišťováno pouze jedním hlavním pokrmem.
Veškeré připomínky a stížnosti na stravování mohou strávníci projednat buď
s vedoucím ŠJ, nebo s ředitelem gymnázia.
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