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HYGIENICKÉ MINIMUM –  

na co si dát pozor v době koronavirové 

Lektor: Mgr. Jiří Plzák 

 

Přijďte si připomenout zásady osobní a provozní hygieny, zásady správné výrobní a hygienické 

praxe.  

Probereme i významná preventivní opatření při výrobě pokrmů v souvislosti s COVID-19, včetně 

zpřísněných hygienických požadavků. Dotkneme se i instrukcí pro pracovníky pro prevenci 

přenosu COVID-19, co vše by měly instrukce obsahovat a nezapomeneme ani na postup pro 

případ onemocnění pracovníka. 

 

 

 

 

 

Program: 

12:45–13:00 Prezentace účastníků 

13:00–14:30 Hygienické minimum 

 
Účastnický poplatek: 850 Kč vč. DPH / osoba 

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

občerstvení. 

 

 

Akce se koná vždy ve stejném termínu a na stejném místě jako Krajská konference hromadného 

stravování. Upozorňujeme, že vzhledem k času školení se jeho účastníci nemohou zúčastnit 

školení Mgr. Aleny Strosserové „Sestavujeme funkční personální obsazení školní kuchyně“ 

(12:50-14:20 hod). 

 

 

>>> PŘIHLÁSIT SE <<< 

https://www.jidelny.cz/prihlaska0.aspx?projekt=98


 

 

 

 

Místa konání postupně doplňujeme. 

 

HRADEC KRÁLOVÉ, 22. 9 2020 

Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375 

ÚSTÍ NAD LABEM, 24. 9 2020 

Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517 

PRAHA, 6. 10 2020 

Wellness Hotel STEP, Malletova 1141 

BRNO, 8. 10 2020 

Hotel AVANTI, Střední 61 

OSTRAVA, 21. 10. 2020 

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4 

OLOMOUC, 22. 10. 2020 

BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1 

 

Podrobnosti rezervace – storno podmínky: 

1. Na seminář je nutno se přihlásit elektronickou formou na www.jidelny.cz. 

2. Vstupné je splatné nejpozději 10 dní před datem konání semináře 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. 

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. 

 

Těšíme se na Vás. 

Za tým Jídelny.cz Jitka Fejtková Procházková 
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