„Hygienické minimum a odpady ve školní jídelně“
Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
OSTRAVA – 20. 8. 2019, Dům kultury města Ostravy, a.s., klubovna č. 1, 28. října 2556 / 124
BRNO – 21. 8. 2019, Střední škola polytechnická, aula, Jílová 164/36g
PRAHA – 22. 8. 2019, Hotelová škola Radlická – Hotel Matura, Radlická 591/115
PLZEŇ – 29. 8. 2019, Školicí centrum VIS Plzeň, učebna E, Farského 14
Cílem semináře je shrnout podstatné znalosti v oblasti hygieny a odpadů a připomenout či doplnit, co
vše by měli pracovníci ve stravovacím provozu vědět a dodržovat. Seminář je určen jak pro nové
(začínající), tak pro ostřílené pracovníky z provozu.

Hygienické minimum
Víte, jak bezpečně postupovat při přípravě pokrmů? Umíte prokázat, že v praxi uplatňujete znalosti
nutné k ochraně veřejného zdraví a že je průběžně doplňujete? Co je bezpečný pokrm a jaké zásady je
třeba při manipulaci dodržovat, aby nedošlo k onemocnění strávníků? Jaké jsou požadavky osobní a
provozní hygieny; zásady správné výrobní a hygienické praxe. Jací činitelé mohou způsobit onemocnění
strávníků a jaké jsou možné způsoby ochrany?

Odpady ve školní jídelně – jak třídit odpady a kam s nimi, jak správně likvidovat odpad
Téměř při každé činnosti ve stravovacím provozu vznikají odpady. Víte, jaké všechny to jsou, jak je
správně třídit a kam s nimi? Znáte, jaké máte povinnosti jako původce odpadů? A jste si jisti, že všechny
povinnosti plníte (např. vedení průběžné evidence odpadů, označení provozovny identifikačním číslem
tzv. IČP)? Předáváte odpady jen oprávněným osobám a víte, kdo takovou je? Seminář přináší odpovědi
na otázky, co se má udělat s odpadem před jeho vyhozením, jak správně likvidovat zbytky jídel, a mnoho
dalších informací.
Konkrétní dotazy je možno zapsat do přihlášky do kolonky POZNÁMKA nebo zaslat na e-mail:
info@jidelny.cz do 5. 8. 2019.

Program:
08:45 – 09:00 Prezentace účastníků
09:00 – 12:00 Hygienické minimum + odpady
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Účastnický poplatek: 950 Kč vč. DPH / osoba
Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování a studijní materiály. V ceně není zahrnuto
občerstvení.

Podrobnosti rezervace – storno podmínky:
1. Na kurz je nutno se přihlásit elektronickou formou na www.jidelny.cz.
2. Vstupné je splatné nejpozději 10 dní před datem konání kurzu převodem na účet u Fio banky
2700327409/2010, variabilní symbol bude číslo přihlášky. Do příkazu uveďte příjmení účastníka (pro
identifikaci platby). Předpis k platbě získáte vyplněním přihlášky na www.jidelny.cz. Věnujte,
prosím, vyplnění přihlášky mimořádnou pozornost, na jejím základě bude vystaven daňový
doklad o platbě.
3. Daňový doklad Vám bude zaslán v elektronické podobě na Vámi uvedenou e-mailovou adresu
v okamžiku připsání požadované částky se správným variabilním symbolem na náš bankovní účet.
Oznámení o platbě přineste, prosím, s sebou.
4. Zaslaná přihláška je závazná. Bezplatné storno přihlášky přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před
zahájením semináře. Po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek ve výši 100 Kč/os.
Přihlášku lze zrušit pouze písemně na e-mail: info@jidelny.cz. Při zrušení přihlášky v den akce nebo
neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme.
5. Případné změny programu budou uveřejněny na portálu Jídelny.cz. V případě dotazů jsme Vám
k dispozici na info@jidelny.cz.

Jak se dostanete do Domu kultury v Ostravě?
Z Hlavního nádraží Ostrava:
Tramvaj č. 8 (směr Vřesinská), vystoupit na zastávce Krajský úřad (do cíle 3 min chůze).
Z autobusového nádraží (ÚAN Ostrava):
Tramvajová zastávka Náměstí Republiky, tramvaj č. 4, 8, 12, vystoupit na zastávce Krajský úřad (do cíle
3 min chůze).

Jak se dostanete do Střední školy polytechnické v Brně?
Z Hlavního nádraží Brno:
Tramvaj č. 2: na zastávku Hlavní nádraží chůzí 4 min, vystoupit na zastávce Celní (do cíle 5 min chůze).
Z autobusového nádraží (ÚAN Zvonařka):
Autobus č. 84: na zastávku Autobusové nádraží chůzí 1 min, přestup na zastávce Poříčí na tramvaj č. 6,
vystoupit na zastávce Celní (do cíle 5 min chůze).

Jak se dostanete do Hotelu Matura v Praze?
Spojení z vlakového nádraží Praha-Smíchov:
Nastupte na metro směr Nové Butovice. Po výstupu z metra B – Nové Butovice, projděte Office parkem,
přejděte hlavní silnici Řeporyjská a pokračujte dále k NC Galerie Nové Butovice, po levé straně se nachází
Hotelová škola Radlická (500 m od stanice metra - Nové Butovice).
Spojení z ÚAN Florenc:
Nastupte na metro směr Nové Butovice, projděte Office parkem, přejděte hlavní silnici Řeporyjská a
pokračujte dále k NC Galerie Nové Butovice, po levé straně se nachází Hotelová škola Radlická (500 m
od stanice metra - Nové Butovice).

Jak se dostanete do Školicího centra VIS v Plzni?
Učebna se nachází ve vnitrobloku ulic Farského a Klášterní. Ve Farského ulici vstupte do průjezdu budovy
VIS a pokračujte dále do vnitrobloku vpravo. Učebna se nachází v budově E po pravé straně.

Spojení z hlavního vlakového nádraží a autobusového nádraží (Terminál hlavní nádraží):
Nastupte na tramvaj č. 1 (směr Slovany) a vystupte na zastávce Jedlová (do cíle 3 min chůze).
Spojení z centrálního autobusového nádraží:
Nastupte na tramvaj č. 2 (směr Světovar) a vystupte na zastávce Hlavní nádraží nebo Mikulášské
náměstí, zde přestupte na tramvaj č. 1 a vystupte na zastávce Jedlová (do cíle 3 min chůze).
Parkování: školicí centrum nedisponuje parkovacími místy. Parkovat lze pouze v přilehlých ulicích.

Trasy veřejnou dopravou jsou pouze orientační. Během roku může docházet k výlukám v daných
městech. Doporučujeme před cestou ověřit trasy veřejné dopravy.

Těšíme se na Vás!

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

