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Správná výrobní a hygienická praxe při výrobě pokrmů 
Kurz formou výkladu s praktickými příklady. 

Lektor: Ing. Lucie Janotová, Ph.D. 

 

PRAHA - 10. 9. 2018, místo bude upřesněno v září 2018, 

8:15-13:30 hod 

 

 

Určeno pro:   

Kurz je určen jak pro začínající, tak pro pokročilé a ostřílené vedoucí pracovníky školních 
jídelen. Kurz je určen všem, kteří se chtějí o správné praxi při přípravě pokrmů dozvědět více. 

Výklad je zaměřen prakticky na zásady správné výrobní a hygienické praxe. Budou 

prezentovány názorné příklady z praxe, zprostředkující orientaci v požadavcích správné 

výrobní a hygienické praxe. 

Budou vysvětleny základní pojmy. Kurz přináší odpovědi na otázky, jak správně postupovat, 

na co si dát pozor při přípravě pokrmů a jaká opatření je možné zavést, aby nedocházelo ke 

kontaminaci, a mnoho dalších informací.  

Účastnící získají přehled o tom, na co si dát pozor a čemu v praxi věnovat pozornost. 

 

Cíl kurzu: 

Cílem kurzu je seznámit se zásadami správné praxe v jednotlivých krocích přípravy pokrmů. 

Uplatňování principu správné výrobní a hygienické praxe je základním kamenem pro zajištění 

zdravotní nezávadnosti připravovaných pokrmů. 

 

Obsah kurzu:   

- přehled důležitých platných právních předpisů   

- základní pojmy 

- legislativní požadavky na zajištění zdravotní nezávadnosti připravovaných pokrmů 

- zajištění správné výrobní a hygienické praxe v jednotlivých krocích přípravy 

pokrmů (od nákupu surovin až po výdej pokrmů), kvalita potravin 

 

 

 



  

 

Účastnický poplatek: 1 600 Kč vč. DPH / osoba.  

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování a studijní materiály. V ceně není 

zahrnuto občerstvení! 

 

 

 

 

Platby: Vstupné je splatné nejpozději 10 dní před datem konání kurzu převodem na účet  

u Raiffeisenbank a.s. 916995001/5500, variabilní symbol bude číslo přihlášky. Věnujte, 

prosím, vyplnění přihlášky mimořádnou pozornost, na jejím základě bude vystaven daňový 

doklad o platbě.  

 

Storno podmínky: Zaslaná přihláška je závazná. Bezplatné storno přihlášky přijímáme 

nejpozději 5 pracovních dní před zahájením kurzu. Po tomto termínu hradí účastník 

stornovací poplatek ve výši 300 Kč/os. Přihlášku lze zrušit pouze písemně na e-mail: 

info@jidelny.cz 

 

 

Minimální kapacita pro otevření kurzu je 20 osob. 

 

 

 

 

 

Organizátor: Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 32600 Plzeň, e-mail: info@jidelny.cz,  
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