Školská jedáleň Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
V školskej jedálni sa stravuje t.č. v priemere do 490 stravníkov z Gymnázia Jozefa Lettricha,
Súkromnej spojenej školy (Konzervatórium, Stredná umelecká škola), Súkromnej materskej
školy Lienka, zamestnanci týchto škôl a školských zariadení, cudzí stravníci.
Denne pripravujeme polievku a dve hlavné jedlá, doplnkové jedlá pre SMŠ a diétne jedlá.
Príprava jedál podlieha Materiálno-spotrebným normám vydaným Ministerstvom školstva
a Ministerstvom zdravotníctva SR, § 4 Vyhlášky č. 366/2007 o podrobnostiach o činnosti
a prevádzke školského stravovania, systému HACCP (hygienické požiadavky), odporúčanými
výživovými dávkami potravín pre jednotlivé vekové kategórie našich stravníkov, technického
a technologického vybavenia školskej kuchyne, finančným limitom.
Pri výrobe jedál sa postupuje tak, aby bola zabezpečená zdravotná i hygienická nezávadnosť
surovín i hotových jedál, zachovaná výživová aj energetická hodnota pokrmov, aby boli
vylúčené nežiaduce vedľajšie účinky pri postupe prípravy a dodržané technologické postupy.
Systém čipových kariet:
Prihlasovanie a odhlasovanie jedál, ako aj samotný výdaj funguje prostredníctvom čipových
kariet od spoločnosti VIS Plzeň. Každý stravník si zakúpi čipovú kartu, ktorá je evidovaná
na jeho meno v jeho stravovacom profile. Čipová karta slúži na evidovanie pri výdaji stravy.
Odobratie obeda sa pomocou výdajného terminálu zapíše do systému a stravovacieho profilu
každého stravníka. Preto je nevyhnutné tieto čipové karty nosiť na obed!!! Ak si stravník
čipovú kartu zabudne, ešte pred obedom navštívi vedúcu školskej jedálne a tá mu vystaví
náhradný lístok, ktorý následne odovzdá pri výdajnom okienku v školskej jedálni a na základe
lístka mu bude vydaný obed, ktorý mal objednaný. (Výnimočne!!! Nie každý deň.) Ak
stravník čipovú kartičku stratí, je potrebné, aby si zakúpil u vedúcej ŠJ novú (2 €).
Odhlasovanie stravy:
Odhlasovať stravu je možné cez elektronický systém a stránku www.strava.cz alebo cez
stránku školy www.gymlet.sk, cez školská jedáleň, kde si stravník následne zadá číslo
zariadenia (9018), meno a heslo podľa zadania u vedúcej ŠJ (každý stravník má svoje meno
a heslo). Následne si v jedálnom lístku označí obedy, ktoré chce, prípadne nechce odobrať
a potom svoju objednávku potvrdí tlačidlom odoslať. Pozor – ak sa objednávky nepotvrdia,
nebudú uložené do systému. Odhlasovať cez internet je možné deň vopred do 14.00 hod. (na
pondelok do piatku 14.00 hod. cez internet na www.strava.cz – inak na email jedálne od
14.00 v piatok do 7.00 hod. v pondelok). Ak sa stravník chce odhlásiť na príslušný deň, môže
tak urobiť v pondelok do 7.00 hod. telefonicky na číslo 043/4230844 alebo emailom
jedalen@gymlet.sk. V ostatné dni len vo výnimočných prípadoch do 7.00 hod. ráno
(telefonicky alebo emailom).
Úhrada stravného:
Pri každej platbe je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý bol každému stravníkovi
pridelený prostredníctvom systému u vedúcej ŠJ. (Ak niekto nevie svoj VS, nech kontaktuje
vedúcu ŠJ.
Platba poštovou poukážkou musí byť zrealizovaná najneskôr do 20. dňa mesiac vopred,
nakoľko prevod na účet trvá spravidla cca 6 dní. Platba na účet musí byť pripísaná
k poslednému dňu v mesiaci, aby mal stravník od prvého dňa v novom mesiaci nárok
na stravu. Kto nemá uhradenú stravu, nie je možné, aby ju odoberal!!!
Platby cez internet banking môže stravník uskutočniť najneskôr do 25. dňa v mesiaci, aby
stihla byť platba pripísaná na účet do posledného dňa v mesiaci.

Výška stravného závisí od kategórie stravníka, nakoľko každá kategória má inú stravnú
jednotku, preto sa každý stravník v prípade nejasností obráti na vedúcu ŠJ.
Po úhrade stravného na účet vedúca prihlási stravníka na nasledujúce obdobie za uhradenú
výšku na obedy č. 1. Stravník si potom objednávky upraví podľa želania.
Obedy sa vydávajú v čase od 11.30 – 14.00 hod.
Výška stravného sa na konci kalendárneho roka vyhodnotí a upraví podľa aktuálnej potreby.
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