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Školní kuchyně a jídelna 
 

GJS provozuje vlastní kuchyni a jídelnu, které se nachází v hlavní budově školy. Kuchyně a jídelna slouží 

primárně k zajištění oběda studentů a zaměstnanců školy. Vedoucí kuchyně je paní Marie Lišková, na 

přípravě a výdeji jídel se kromě ní dále podílí paní Jana Bendová a paní Pavlína Snatnerová. 

 
 

I. Ceny služeb 

Pro školní rok 2017/2018 jsou ceny 35,- Kč za oběd (prima až kvarta) a 40,- Kč za oběd (kvinta 

až oktáva).  
 

II. Platby 

Každý strávník má vlastní kreditní účet, který se dobíjí zasláním platby na bankovní účet školní jídelny 

č. 157580648/0600 (VS platby je rodné číslo strávníka, v případě sourozenců prosím hraďte stravné 

zvlášť). Platby se uskutečňují předem, prostředky se z bankovního účtu převádějí dávkově, vždy jednou 

týdně. Doporučená měsíční záloha činí 770,- Kč (prima až kvarta) a 880,- Kč (kvinta až oktáva). Přesný 

stav kreditního účtu je možné sledovat ve webové aplikaci na adrese http://jidelna.gymjs.net. 
 

III. Otevírací doba 

Pro strávníky je jídelna otevřena vždy od 12:10 do 14:15 hodin. Doplňkový prodej probíhá o velké 

přestávce v čase od 10:10 do 10:25 hodin. 
 

IV. Registrace při výdeji jídel 

K registraci při vyzvedávání oběda využívají strávníci GJS čipy, které zároveň slouží pro vstup do školní 

budovy. Do systému je možné zařadit i studentské karty ISIC, které pak mají stejnou funkci, jako čipy. 
 

V. Přihlašování a odhlašování obědů 

Přihlašování a odhlašování obědů provádí strávníci (či jejich rodiče) prostřednictvím webové aplikace 

na adrese http://jidelna.gymjs.net po přihlášení svým jménem a heslem. 

Obědy lze přihlašovat a odhlašovat vždy nejpozději do 14:00 předchozího dne. Ve dnech, kdy školní 

jídelna nevaří, jsou obědy všem strávníkům odhlášeny automaticky. V ostatních případech (nemoc, 

exkurze, lyžařský výcvik atp.) toto řeší každý strávník samostatně. 

Ve zcela výjimečných případech lze oběd odhlásit telefonicky mezi 7:00 a 8:00 daného dne v kanceláři 

školy (tel.: 266310724). Zaplacený oběd je také možné vyzvednout v jídelně do vlastních donesených 

nádob.  

V případě ztráty hesla kontaktujte prosím paní sekretářku Lucii Hrádkovou v úřadě školy 

(l.hradkova@gymjs.cz). 

 

Prosíme Vás, abyste na základě uvedených informací opětovně zvážili svůj zájem o využití služeb školní 
jídelny a dali nám vědět vyplněním přiložené přihlášky. Děkujeme. 
 

 

GJS, Martin Metelka, 7. 7. 2017 
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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

 
 
Jméno a příjmení strávníka: ___________________________________________________________ 

 

 

Třída, kterou navštěvuje (školní rok 2017/18): _____________________________________________ 

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pravidly fungování školní kuchyně a jídelny a 

přihlašuji tímto svou dceru / svého syna ke stravování ve školní kuchyni a jídelně provozované 

Gymnáziem J. Seiferta o. p. s. 

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce: ___________________________________________________ 


