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Kontrola finanční bilance
Autor: Ing. Vladimír Bureš – Veřejná informační služba, spol. s r.o.

Víte, že můžete finanční bilanci nechat kolísat v poměrně velkém rozsahu a nikdy ji nenulovat ani uměle k nule
nepřibližovat? Dovedete takový postup obhájit před kontrolním orgánem? Je správné převést úsporu nebo provar
do dalšího roku? Kdy finanční bilanci školní jídelny členit a nebo nečlenit po skupinách strávníků a proč? Kdy
je třeba dělat více samostatných skladových výdejek? Ukážeme si jednoduchý a přitom dobře obhajitelný pohled
na tuto problematiku, který Vám usnadní práci s finanční bilancí i související jednání s kontrolními orgány.
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Kontrola uzávěrky skladu a stravného

Autor: Ing. Vladimír Bureš – Veřejná informační služba, spol. s r.o.
Jaké je běžné kolísání finanční bilance?

•

2 drahá jídla po sobě mohou způsobit provar až do výše dvojnásobku finanční normy

•

to je na jídelně se 100 strávníky při normě 30 Kč až 6000 Kč

•

na jídelně s 1000 strávníky až 60000 Kč

•

2 levná jídla po sobě mohou způsobit úsporu až do výše finanční normy

•

to je na jídelně se 100 strávníky při normě 30 Kč až 3000 Kč

•

na jídelně s 1000 strávníky až 30000 Kč

Autor: Ing. Vladimír Bureš – Veřejná informační služba, spol. s r.o.

Našli jste někdy chybu ve skladu či stravném až po několika měsících a pracně ji napravovali? Míváte starosti,
zda jste uzávěrku provedli a odevzdali správně, zda jste nepřehlédli nějakou chybu? Nemohli jste se někdy shodnout
s účetní, zda je chyba u Vás nebo u ní? Na semináři se dozvíte, jak se ve školní jídelně neustále mění ekonomické
hodnoty a jak na sebe navazují. Zjistíte, co je pro řádnou kontrolu uzávěrky důležité a na čem naopak vůbec nezáleží. Zjednodušíte si Vaše pracovní postupy. Ukážeme si základní principy velmi jednoduché, rychlé a přitom spolehlivé kontroly uzávěrky. Při využití získaných poznatků v praxi získáte během 10 minut jistotu, že máte uzávěrku
provedenou správně a nebo objevíte každý rozpor ještě před tím, než uzávěrku odevzdáte. Po uzávěrce budete
klidně spát – účetní Vám ve Vaší uzávěrce již žádnou chybu neobjeví.
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Kontrola finanční bilance

Co vše musí znát vedoucí školní jídelny ohledně přijímání nových pracovníků
Autor: Mgr. Alena Strosserová – Městská část Praha 3, odbor školství

Zaměříme se na základní znalosti z oblasti pracovního práva potřebné k výběru a přijímání nových pracovníků
školní jídelny: jaké náležitosti má mít pracovní smlouva, jak správně zařadit pracovníky do platové třídy a podle
čeho určit platový stupeň, jaké požadavky jsou kladeny na kvalifikaci pracovníků, jakou roli při určování platového
stupně hraje praxe. Jaké složky platu jsou nárokové, které nenárokové, kdy dochází ke změnám platu.

 Staňte se našimi fanoušky na Facebooku! www.facebook.com/jidelny.cz

Žádný zákon ani vyhláška meze kolísání finanční bilance neurčuje

•

proto si můžete meze stanovit sami vnitřním předpisem

•

např. na jídelně se 100 strávníky od provaru 6000 Kč až do úspory 3000 Kč

•

na jídelně s 1000 strávníky od - 60000 Kč do + 30000 Kč

Proč je chyba finanční bilanci nulovat a nepřenášet do dalšího roku?

•

vynulováním úspory šidíme strávníky v rozporu s vyhláškou 107/2004

•

vynulováním provaru zvýhodňujeme strávníky v rozporu s vyhláškou 107/2004

•

jde o zbytečnou operaci, pro kterou není žádná opora v zákoně

•

nulování nepřináší žádnou výhodu

Proč je zbytečné přibližovat finanční bilanci blíže k nule ve vybraných dnech na
začátku a konci školního roku?

•

je to pracné

•

nijak to nezvyšuje spravedlnost v poskytování stravy ve výši finanční normy

Copyright © Jídelny.cz

•

zvýšilo by to spravedlnost pouze u takového strávníka, který v daném období objednal všechna jídla

Rok vydání 2020

•

kolik takových strávníků na jídelně máme? - běžně žádného!

Přednáškový sešit vydala společnost Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 326 00 Plzeň, www.jidelny.cz.

U naprosté většiny strávníků vzniká nahodilá chyba:

•

podle toho, kdy se začal stravovat

•

podle toho, kdy skončil se stravováním

vše na příkladech. Sešit není vhodný pro samostudium, protože neobsahuje ukázky, které jsou k pochopení problémů

•

podle toho, kdy byl nemocný

nezbytné, ani řešení příkladů a otázek, které jsou v něm zahrnuty.

•

podle toho, jaká jídla si z jiných důvodů odhlásil

UPOZORNĚNÍ
Tento přednáškový sešit je součástí semináře a bez výkladu lektora je neúplný. Lektor vysvětlí podrobnosti a předvede

Přednáškový sešit je chráněn autorským právem. Žádná část nesmí být publikována a šířena žádným způsobem
a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Tuto chybu nelze eliminovat!
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Jaká chyba vzniká tím, že finanční bilanci necháme kolísat?
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•

za celou školní docházku může být chyba na jednoho strávníka až 90 Kč

•
•

Kdy finanční bilanci školní jídelny členit a nebo nečlenit po skupinách strávníků
a proč?

na čtyřleté střední škole „vzorný“ strávník odebere 880 obědů

•

členění má smysl tam, kde můžeme zůstatek finanční bilance ovládat

chyba na jeden oběd činí 90/880=0,10 Kč, to je z částky 30 Kč 0,34 %

•

má smysl mít odděleně svačiny v MŠ, protože můžeme změnit finanční normu pouze pro MŠ

•

má smysl mít odděleně cizí strávníky, protože můžeme cizím strávníkům změnit výši úhrady oproti finanční normě

•

nemá smysl oddělit finanční normu pro mladší a starší žáky

•

nemá smysl oddělit obědy MŠ od stejných obědů pro ZŠ

Jaké jiné chyby způsobují nespravedlnost při čerpání finanční normy:

•

jak velká je chyba při nabírání polévky?

•

jak velká je chyba při krájení masa?

•

jak velká je chyba při poskytování přídavků?

•

jak velká je chyba, když někdo nejí polévku nebo maso?

•

když jídla nevaříme ve stejných hrncích

•

jak velká je chyba, když si některý strávník začne vybírat jen dražší jídla?

•

svačinky v MŠ

•

přilepšení v MŠ

•

snídaně, večeře

•

nemá smysl dělat více výdejek pro shodné společně vařené obědy poskytované různým skupinám strávníkům

Kdy je třeba dělat více samostatných skladových výdejek?

Tyto neodstranitelné chyby naši systémovou chybu řádově překračují!

Dovedete takový postup obhájit před kontrolním orgánem?

•

zákon o finanční kontrole Vám ukládá chovat se hospodárně

•

zbytečná operace nikdy nemůže být hospodárná

•

postupujete podle Vašeho vnitřního předpisu

•

Váš vnitřní předpis si můžete vygenerovat z programu VIS

Závěr:

•

nepřidělávejte si zbytečnou práci

•

nechte finanční bilanci kolísat dle vašeho vnitřního předpisu

•

zůstatek převádějte do dalšího roku

•

kontrolní orgán odkažte na Váš vnitřní předpis

•

více výdejek dělejte jen tam, kde to zpřesní vaši evidenci
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přeplatky strávníků

mzdy, režie a zisk z DČ

stav zásob

nefakturované příjemky

Jak se v tom zdánlivém chaosu vyznat? Jak si ověřit, že nikde nemáme chybu, že se nic neztrácí? Částečně mohou
pomoci dále uvedená kontrolní schémata, kde je vidět, jak všechny uzávěrkové údaje na sebe navazují. Lépe je se
vše naučit na specializovaných seminářích. Důležité je vědět, že ve všech těch číslech existuje dokonalý přehled,
systém, pořádek. A ten můžete využít ke kontrole, že na vaší jídelně máte všechno v pořádku. Na halíř přesně
a každý den.
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stav závazků

Školní jídelny denně vybírají peníze od strávníků případně jim peníze vracejí. Vznikají tak přeplatky a někdy nedoplatky. Ty vybrané peníze ale prakticky nikdy nenajdeme na jídelně na jednom místě. Část těchto peněz je v pokladně nebo na běžném účtu, jiná část se promění na zásoby potravin. Nějaké další potraviny také máme ve skladu
a ještě na ně nemáme ani fakturu. Některé faktury jsou již uhrazené a jiné ne. Tak, jak se vaří, tak se přeplatky
strávníků snižují o finanční normu za objednanou stravu a také ubývají zásoby ve skladu. A ještě každý den vzniká
provar nebo úspora, což je vlastně naše pohledávka a nebo závazek vůči strávníkovi. A toto vše se denně mění.

Obr. schéma - kontrola školní jídelny

pokladna a běžný účet

Autor: Ing. Vladimír Bureš – Veřejná informační služba, spol. s r.o.

každý měsíc se kontroluje shoda s účetnictvím

•

každá chyba se odhalí a odstraní ještě před měsíční uzávěrkou

Kontrolní schémata
Koloběh všech hodnot ukazují 3 následná schémata. Všechna schémata vyjadřují stejnou myšlenku. První schéma
dává dohromady jednotlivé části vašeho měsíčního hlášení, které dobře znáte. Druhé schéma ukazuje totéž formou
zobrazení účetních pohybů na účtech v účetnictví. To je důležité pro pochopení nutné shody s účetní. Třetí tabulka
už je praktický nástroj, jak si kontrolu provést ručně s kalkulačkou v ruce.

úhrada stravného

•

předpis stravného

součet všech aktiv a pasiv (6-7 čísel) musí být v každém okamžiku nula!

výdejka potravin

•

příjemka potravin

hodnoty obíhají v uzavřeném a odděleném účetním okruhu

faktura za potraviny

•

úhrada faktur

na stravné máme samostatný bankovní podúčet, ze kterého platíme pouze potraviny

přijatá záloha

•

Pohyb

Principy dokonalé kontroly:

ověřte, zda je důkladně provázán s využitím principu podvojného účetnictví

•

pokud takový systém nemáte, zaveďte si ho

•

na popsaných principech je založen i kontrolní program FiDo firmy VIS

přeplatky strávníků

•

mzdy, režie a zisk z DČ

ověřte, zda je založen na obdobných principech

stav zásob

•

nefakturované příjemky

zjistěte si, jaký kontrolní systém používá vaše účetní

stav závazků

•

pokladna a běžný účet

Doporučení:

Počáteční stav
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Kontrolní schémata:

Konečný stav

Kontrola uzávěrky skladu a stravného
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Účetní princip

Kontrolní tabulka

Obr. cyklus hospodaření s potravinami - pouze hlavní činnost

Obr. kontrolní tabulka hospodaření s potravinami - vč. doplňkové činnosti a dalších poplatků

Pojďte spolu s námi vytvořit silnou komunitu,
inspirovat se, radit a pomáhat si navzájem!
Najdete nás na webu www.orklafs.cz/jidelnyschuti
a nezapomeňte si nás přidat za přátele na Facebooku
www.facebook.com/jidelnyschuti

Recepty dle
spotřebního koše
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Co vše musí znát vedoucí školní jídelny ohledně přijímání
nových pracovníků
Autor: Mgr. Alena Strosserová – Městská část Praha 3, odbor školství

Personální konstrukce stravovacího zařízení s ohledem na kvalifikační požadavky
1. Výběr pracovníků (fyzických osob) ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných
požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního právního
předpisu jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance
tím nejsou dotčeny (§ 30 odst. 1 zákoníku práce).

Předpisy, které potřebuje jídelna pro přijímání pracovníků:

•
•

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce - obsahuje paragrafy, které přímo souvisí s přijímáním pracovníků
do pracovního poměru.
Katalog prací - Nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě - obsahuje popis
pracovních pozic a rozsah pracovních povinností, podle kterých se stanoví novému pracovníkovi jeho
zařazení do platové třídy.

•

Nařízení vlády č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - konkrétní
předpis, který řeší nároky na kvalifikaci pracovníků, jejich zařazení do platové třídy a stupně, a tabulku
s částkami, které může pracovník na své pozici získat.

Základní pravidla pro výběr zaměstnance:
1. Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání je zcela v kompetenci zaměstnavatele.
2. Na druhé straně je však zaměstnavatel povinen zajišťovat také rovné zacházení se všemi fyzickými
osobami ucházejícími se u něho o zaměstnání. Ve fázi před vznikem pracovního poměru mají subjekty
pracovního poměru rovné postavení, přičemž tato rovnost se projevuje v podstatě až do okamžiku vzniku
pracovního poměru, kde je princip rovnosti nahrazen principem nadřízenosti zaměstnavatele.
3. Zaměstnavatel může brát při výběru nejvhodnější osoby, kterou se ze všech ucházejících fyzických osob
rozhodne přijmout do zaměstnání, v úvahu pouze kritéria, která se vztahují k budoucímu výkonu práce.
Tato kritéria pak specifikuje Zákoník práce (dále jen „ZP“) v ustanovení § 30 odst. 1 ZP.
4. Právo zaměstnance svobodně a dobrovolně si vybrat, s kým uzavře pracovní smlouvu, vyplývá z čl. 26 odst. 1
Listiny základních práv a svobod.
5. Zaměstnavatel musí samozřejmě v souvislosti s přijímáním zaměstnanců zjišťovat o uchazečích
o zaměstnání určité údaje. Je však oprávněn vyžadovat pouze údaje, které bezprostředně souvisejí
s přijetím do zaměstnání (např. jeho znalosti a zkušenosti, délku odborné praxe, kvalifikaci atp.).

Požadavky na nové pracovníky – kvalifikace
Požadavky na kvalifikaci jsou důležité z těchto základních důvodů:
1. Odbornost pracovníka a délka praxe se zásadním způsobem odráží na práci celého kolektivu a jejích
výsledcích. Čím menší zařízení, tím více by se měl klást důraz na příjem kvalifikovaného pracovníka,
protože často bude zastávat více funkcí v zařízení, a měl by k této činnosti mít předpoklady.
2. Od kvalifikace pracovníka a jeho praxe se odvíjí jeho platový tarif, proto při odpovídající kvalifikaci pro
vykonávanou práci má vedoucí lepší pozici při nastavení lepšího platu, což hraje jednu z nejdůležitějších
rolí v motivaci pro nové pracovníky.
3. Kvalifikace budoucích pracovníků musí zapadat do personální konstrukce stravovacího provozu.

2. Postup plánování zaměstnanců vychází z potřeb organizace:
a. V první řadě je třeba si ujasnit, kolik zaměstnanců na jaké profese budeme potřebovat. Zejména je třeba
promýšlet sestavu týmu dopředu, a počítat se známými okolnostmi (odchody do důchodu, na MD,
dokončení zvýšení kvalifikace, dlouhodobá výpovědní lhůta…)
b. Na základě stanovení čisté potřeby zaměstnanců se navrhuje řešení předpokládaného nedostatku nebo nadbytku
zaměstnanců.
c. Je důležité promyslet pokrytí této potřeby z vnitřních i vnějších zdrojů zaměstnanců.
d. Modelový postup získávání zaměstnanců zahrnuje:

•
•
•
•
•
•

posouzení potřeby obsadit volné pracovní místo,

•

předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání.

zpracování popisu a specifikace volného pracovního místa,
identifikaci potenciálních zdrojů zaměstnanců,
stanovení metod získávání zaměstnanců,
určení dokumentů požadovaných od uchazečů o zaměstnání,
formulaci a uveřejnění nabídky zaměstnání,

3. Rozložení sil podle funkcí potřebných k zajištění provozu
Stravovací provoz má tuto strukturu:

•
•
•

Vedoucí školní jídelny

•

Pomocná síla

Vedoucí kuchařka
Kuchař

Toto schéma se upravuje podle velikosti zařízení. U menších a velmi malých zařízení se některé funkce kumulují,
u větších a velkých naopak se na jednotlivé pozice přijímá více pracovníků.
V každém případě je nutné pracovníky, kteří nemají odborné vzdělání nebo praxi v oboru, v co nejkratší době proškolit
v hygienické praxi, případně v dalších oblastech podle vykonávané funkce. Zejména u pomocných sil je to nezbytné.

Druhy pracovních úvazků
1. Plný pracovní úvazek je vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem určující časový způsob výkonu
práce. Jedná se o pravidelnou práci vykonávanou nejčastěji v tzv. pracovních dnech.
2. Poloviční úvazek (zkrácený úvazek)
a. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na kratší pracovní době s tím, že mzda bude vzhledem
k tomuto rozvržení nižší.
b. O kratší pracovní dobu žádají nejčastěji lidé pečující o malé dítě, těhotné zaměstnankyně nebo ti, kteří
se starají o nemocného blízkého. Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, je zaměstnavatel povinen
takové žádosti vyhovět.
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c. Zaměstnanec pracuje například 4 hodiny denně 5 dní v týdnu. Pracovní podmínky jsou stejné, jako u plného

12

úvazku: zaměstnanec má nárok na poměrnou část dovolené a firemních benefitů, v případě pracovní
neschopnosti se na něj vztahují podobná pravidla jako na ostatní zaměstnance.

Zkušební doba
1. Ve zkušební době má pracovník dočasně jiné pracovní podmínky, než po jejím uplynutí.
2. Ve zkušební době může pracovník pracovní poměr zrušit, stejně tak jej může bez udání důvodu zrušit Váš

3. Pružná pracovní doba.

zaměstnavatel.

4. Sdílené pracovní místo - dva či více zaměstnanců sdílejí jedno pracovní místo.

3. Specifická pravidla výpovědi platí při pracovní neschopnosti ve zkušební době.

5. Práce z domova (home office).

4. Nesmí být delší než 3 měsíce nebo 6 měsíců u vedoucího zaměstnance.

6. Konto pracovní doby - zaměstnanec pracuje jeden týden méně a druhý více (tzv. krátký a dlouhý týden).
Konto pracovní doby se využívá například v restauracích, obchodech, kadeřnictvích apod.
7. Stlačený pracovní týden - na základě dohody může být pětidenní pracovní týden „stlačen“ do 4 dnů.

Postup při přijímání nového zaměstnance
1. Obsazování volných pracovních míst
a. Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo nebo uvolněné pracovní místo,

Druhy pracovních poměrů

které se zaměstnavatel rozhodl obsadit.

1. Pracovní smlouva na dobu určitou a neurčitou

b. Samotný postup obsazování volných pracovních míst v organizaci zaměstnavatele pracovněprávní

a. Pracovní smlouvu na dobu určitou je možné uzavřít nejdéle na 3 roky. Zaměstnavatel ji poté může
maximálně dvakrát prodloužit. Na dobu určitou tedy můžete být u jedné firmy zaměstnáni nejdéle 9 let
(bude se jednat o 3 x 3 roky).

předpisy neupravují.
c. Zaměstnavatel získává zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám, popřípadě za pomoci krajské
pobočky Úřadu práce nebo agentury práce (§ 34 zákona o zaměstnanosti).

b. Pracovní smlouva na dobu neurčitou je pro uchazeče nejvýhodnější. Standardně se v ní sjednává dvouměsíční výpovědní lhůta, kterou může případně využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. V pracovních
smlouvách na dobu určitou i neurčitou se obvykle sjednává i délka dovolené nebo zkušební doba.
2. Dohoda o provedení práce (DPP)

d. Nahlašování volných pracovních míst a jejich obsazování - podle ustanovení § 35 zákona o zaměstnanosti
může zaměstnavatel oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR volná pracovní místa a jejich
charakteristiku.
e. Inzerát organizace zveřejní po vyčerpání všech výše zmíněných možností. Jeho obsah a atraktivnost

a. Rozsah práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.
b. Pokud měsíční odměna nepřesáhne 10.000 Kč měsíčně, zaměstnanec z výdělku odvádí pouze daň, ale zdravotní a sociální pojištění se mu nestrhává. Kdo pracuje na DPP, nemá obvykle nárok na dovolenou.

má vliv na získávání zájemců o volné místo.
2. Přijímací pohovor
Provádí určený zaměstnanec firmy (prvotní výběr vhodných zaměstnanců, vedoucí školní jídelny nebo
ředitel školy).

3. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
a. Sjednaný rozsah práce nesmí překročit 20 hodin týdně, což odpovídá polovičnímu úvazku.
b. Zdravotní a sociální pojištění se platí už při výdělku nad 2.500 Kč měsíčně.

a. Právním základem vzájemné informační povinnosti je ustanovení § 31 ZP, dle kterého je zaměstnavatel před
uzavřením pracovní smlouvy povinen seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy vyplynuly a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat.

V kuchyních pracují hlavně ženy!
Chcete usnadnit jejich namáhavou práci a zároveň snížit náklady?

Česká rodinná firma od roku 1991

Váš partner pro stravování

výška jen1,4 m

6.20
(7xGN2/1)

12.20
(12xGN 2/1)

20.10
(20 x GN 1/1)

Konvektomaty s „uzavřeným systémem“
a zasouvacími dveřmi

Nízkoteplotní Halo Heat
udržovací skříně

·Moderní varný a udržovací systém
·Multifunkční pánve a míchací kotle

Multifunkční pánve

+420 602 725 999
info@montycon.cz
www.montycon.cz

• studené, teplé, mléčné nápoje
• bramborové výrobky a těstoviny
• směsi na pečení, pyré, kaše
• dochucovadla. koření
Catus spol. s r.o., Kyjovská 1598, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, www,catus.cz
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b. A dále s povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být

činnostech ve stravovacích službách, při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého
pokrmy.

Nástupní formuláře, které je povinen pracovník doložit zaměstnavateli:

b. Důležitým druhým předpokladem zdravotní způsobilosti jsou znalosti nutné k ochraně veřejného

•

doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání,

•

přehled o odborné praxi,

•

zápočtový list (při nástupu), popř. posudek o pracovní činnosti,

•

OP (při nástupu),

při pracovní činnosti uplatňovala, z čehož vyplývá mj. i povinnost dodržovat zásady osobní a provozní

•

výpis z rejstříku trestů (max. 3 měsíce od vystavení),

hygieny.

•

potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce,

d. Tyto znalosti je oprávněn prověřit orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa činnosti.

•

zdravotní průkaz,

e. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nemůže

•

lékařský posudek vydaný na základě vstupní lékařské prohlídky, který prokazuje způsobilost zaměstnance

zdraví, které pracovníci ve stravovacích službách získávají právě výše zmíněným povinným
proškolováním.
c. Zákon nejen že vyžaduje mít znalosti v ochraně veřejného zdraví, ale § 20 ukládá, aby je fyzická osoba

vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to až do doby úspěšného složení zkoušky před komisí,
kterou zřizuje orgán ochrany veřejného zdraví. Ten je povinen umožnit fyzické osobě, vykonání zkoušky

vykonávat druh práce sjednaný v pracovní smlouvě.

do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla žádost fyzické osoby o přezkoušení Zákon č. 258/2000,

4. Vstupní lékařská prohlídka

Sb. § 20 Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné.

a. Podle ustanovení § 32 zákoníku práce (dále jen „ZP“) je zaměstnavatel povinen zajistit v případech

f. Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna:

stanovených zvláštním právním předpisem, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru (nikoli

•

již před uzavřením pracovní smlouvy, příp. před jmenováním, jak tomu bylo do konce roku 2017) podrobila
vstupní lékařské prohlídce.
se za práce:
kategorie první považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv

•

kategorie druhé považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý

podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, která provede praktický lékař,
který fyzickou osobu registruje,

b. Podle předpisu č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,

•

15

styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo

3. Žádost o přijetí do pracovního poměru

na zdraví,

•

informovat ošetřujícího lékaře o druhu a povaze své pracovní činnosti,

•

mít u sebe zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví,

•

uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní
a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpise.

vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány
hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy (dále jen „hygienické limity“), a práce
naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1.

c. Jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž
výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, může zaměstnavatel zajišťovat provádění
pracovně lékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti

KROUHAČE ZELENINY

ODŠŤAVŇOVAČE

PONORNÉ MIXERY

u poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je uchazeč o zaměstnání (zaměstnanec)

50 druhů atraktivních řezů a možnost
přípravy bramborové kaše, sklízejte radost
a jezte čerstvé ovoce a zeleninu každý den.

Pro potěšení a blaho dětí, dopřejte jim ovocný nápoj!

Krémové polévky a omáčky díky výkonným a
ergonomickým strojům s maximální hygienou.
NOVÁ
PŘEVODOVKA

d. Zaměstnanec je povinen podrobit se před vznikem pracovního poměru vstupní lékařské prohlídce
a jejím prostřednictvím informovat zaměstnavatele o své zdravotní způsobilosti vykonávat práci, která

7 SEKUND
=
SKLENICE
ČERSTVÉHO
DŽUSU

plocha: 238 cm2

10 velikostí
kostiček
4 velikosti
hranolek

OLOGY •

2 nová pravidla: Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel

FEED TEC
IC

HN

f. Od 1. 11. 2017 má zákon v ustanovení č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, § 59 odst.

Z
NEREZU

osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře
››

pracovněprávní nebo obdobný vztah.
5. Zdravotní průkaz

2 mm

4 mm

Plátkovač

1,5 mm

4x4 mm

14x14x14 mm

Strouhač

Julienne

Kostkovače

Roman Simon - 603351958 - simon@robot-coupe.com
Martin Kramny - 734271000 - kramny@robot-coupe.com
www.robot-coupe.com/cz

››

280 mm

nebo před jmenováním do funkce, pokud předmětným jmenováním dochází ke vzniku pracovního poměru.

CELÁ
450 mm

e. Uchazeč o zaměstnání musí absolvovat lékařskou prohlídku ještě před uzavřením pracovní smlouvy

220 mm

má být předmětem pracovního poměru.

350 mm

registrován a k němuž ho zaměstnavatel vyslal.

UTOMA
T
•A
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a. Podle zákona (258/2000, § 20 písm. c), jej musí mít všechny fyzické osoby přicházející při pracovních

předmětem pracovního poměru.

CMP
300 Combi

MP 450
Combi Ultra

30 litrů

100 litrů

níka. Po skončení zácviku nebo zaškolení vydá o tom zaměstnavatel zaměstnanci osvědčení.
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4. Platový výměr

Vznik pracovního poměru
Pracovní poměr se, dle dikce zákoníku práce, zakládá pracovní smlouvou, která je dvoustranným právním jednáním,
nebo jmenováním, které je právním jednáním jednostranným.
Samotný pracovní poměr vzniká pak dnem nástupu zaměstnance do práce.

Platový výměr je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci v den nástupu práce. Povinnými náležitostmi

17

jsou podle § 136 odst. 2 zákoníku práce údaje o platové třídě a platovém stupni, o výši platového tarifu
a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a o termínu a místu výplaty.
Z nárokových složek platu se do platového výměru pracovníka ŠJ uvádí:

1. Sepsání pracovní smlouvy dle Zákoníku práce.

1. platový tarif (zařazení do platové třídy a stupně),

a. Pracovní smlouva je základním dokumentem pro zahájení pracovního procesu. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí být uzavřena

2. výše příplatku za vedení,

písemně.

3. příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

b. Pracovní smlouva musí obsahovat tři základní věci:

•

druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

•

místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,

•

den nástupu do práce.

Z nenárokových složek se uvádí pouze výše osobního příplatku.
Všechny složky platu musí zaměstnavatel uvádět v platovém výměru v absolutní výši (konkrétní částkou), nikoliv
v relativní výši (např. procentem z platového tarifu).

c. Nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru musí zaměstnavatel specifikovat i další detaily,
pokud tak neučinil ve smlouvě:

•

bližší označení druhu a místa výkonu práce,

•

nárok na dovolenou,

•

výpovědní lhůtu,

•

týdenní pracovní dobu a její rozvržení (např. 40 hodin týdně, od 9:00 do 17:30 s 30 min. pauzou na oběd),

•

plat a způsob odměňování včetně termínu výplaty,

•

kolektivní smlouvu, pokud existuje, mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem.

2. Zařazení pracovníka do personální evidence
Vytvoření osobní karty zaměstnance a další náležitosti – mzdový a důchodový list, zápočtový list, zdravotní
pojištění – zařizuje ředitel školy (vedoucí jídelny, pokud je samostatný právní subjekt).

ai159723421515_KRKO TE reklama1.pdf
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3. Uvedení pracovníka na pracoviště
Provádí pracovník personálního oddělení, dovede pracovníka na jeho pracoviště, kde ho předá jeho nadřízenému, ten ho představí kolegům, seznámí s pracovištěm, popř. vysvětlí další podrobnosti ohledně náplně
práce, bezpečnosti práce a přidělení instruktora apod. – ve školní jídelně tuto funkci plní vedoucí školní jídelny
nebo ředitel školy.
a. Seznámení s pracovištěm a předání zaměstnance příslušnému pracovníku, který současně provede

encyklopedie školního stravování

konkrétní seznámení a poučení zaměstnance s předpisy, zejména hygieny a bezpečnosti práce, vysvětlí

C

pracovní technologické postupy práce a upozorní na jednotlivá pracovní rizika, která by mohla způsobit

M

zaměstnanci poranění.

Y

b. Seznámení s pracovním řádem a vnitřním řádem jídelny.

CM

RADY a POMOC
jednoduše a přehledně na 1 místě

MY

c. Provedení vstupního školení o BOZP a PO.

CY

d. Ochranné pracovní pomůcky – podle druhu pracovního rizika vydá zaměstnavatel zaměstnanci příslušné
CMY

osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky (hygienické přepisy).
e. Pokud je zaměstnanec bez kvalifikace, musí být provedeno zaškolení pod dozorem zkušeného pracov-

K

10 ekonomických metodik
hlavní principy účtování stravného
finanční bilance
evidence a zúčtování DPH
účtování identifikačních médií
kontrola stravného u neplátce DPH
...

WWW.TYMEXPERTU.CZ

RECEPTÁŘ NAVAZUJÍCÍ NA ÚSPĚŠNÉ
BEZMASÉ A NESLADKÉ POKRMY.

V kuchyních pracují hlavně ženy!
Chcete usnadnit jejich namáhavou práci
a zároveň snížit náklady?

Konvektomaty s patentovaným „uzavřeným systémem“
a zasouvacími dveřmi. Německá kvalita s tradicí od roku 1976.
jednoduché ovládání bez nastavování vlhkosti
nižší spotřeba energie
kratší časy pečení
zasouvací dveře pro více místa a bezpečí v kuchyni

6.10
(7xGN 1/1)

Novinka

6.20
(7xGN2/1)
nebo
(14xGN 1/1)

10.10
(11xGN 1/1)

10.20
(11xGN 2/1)
nebo
(22xGN 1/1)

výška jen1,4 m

12.20
(12xGN 2/1)
nebo
(24xGN 1/1)

20.10
(20 x GN 1/1)

20.20
(20xGN 2/1)
nebo
(40xGN 1/1)

Jak zajistit bezpečnost pokrmů?
Od vytažení z trouby až do doby expedice.

Teplota pokrmů nesmí klesnout po dokončení tepelné úpravy
pod zákonem stanovenou kritickou teplotu +60 oC.

Technologie Halo Heat americké firmy ALTO-SHAAM obklopuje pokrmy, které potřebujete
tepelně upravit, dohotovit nebo udržet před expedicí rovnoměrným šetrným sálavým teplem.
Systém je tak šetrný, že se nemusíte obávat, že dojde ke spálení nebo vysušení pokrmů.

Přináší nejen nové pokrmy, ale 100 kompletních menu včetně podrobných
receptů pro hlavní pokrmy.
Celá obědová menu současně představují příklady, jak sestavovat
plnohodnotné bezmasé obědy.
K hlavnímu pokrmu je vždy navržena vhodná polévka, příp. příloha a doplněk,
někdy i ve více variantách na výběr. Cílem je, ale aby celé menu bylo
nutričně vyvážené, případně aby si jídelna mohla menu uzpůsobit
dle svých potřeb.

Více na www.jidelny.cz v sekci E-shop

Základem všech produktů je totiž voda. Je-li voda při tepelné úpravě nebo uchovávání jednou ztracena, nemůže již být nahrazena ani dodatečným přidáním vody
nebo páry. Tepelnou úpravou, dohotovením a udržením v HALO HEAT
zařízeních si produkt uchová větší množství tekutin, dochází
k menším ztrátám na váze a tudíž k lepšímu přijetí
produktu zákazníkem, k lepšímu vzhledu a chuti.

bez ventilátoru a bez vysychání
zachovává konzistenci pokrmu
zvyšuje dobu životnosti pokrmu
zachovává u pokrmu obsah vody,
proteinů, vitamínů a minerálů
žádné přidávání vody,
žádný odpad
mobilní na kolečkách,
jen na 230 V (nízký příkon 1-2 kW) 6x GN 1/1- 65 mm 10x GN 1/1- 65 mm 16x GN 1/1- 65 mm 32x GN 1/1- 65 mm
průměrná spotřeba energie
jen 1 kW příkon
jen 2 kW příkon
jen cca 16% z příkonu

Nízkoteplotní Halo Heat udržovací skříně

·Moderní varný a udržovací systém
·Multifunkční pánve a míchací kotle

+420 602 725 999
info@montycon.cz
www.montycon.cz

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kuřecí závitky
• chlazené
• zmrazené

ŽÁDNÁ MASTNOTA
NEZŮSTANE
NOVINKA
JAR PROFESSIONAL SILNÝ
ODMAŠŤOVAČ 750 ML
Odstraňuje silné nánosy mastnoty
Vhodný zejména na sporáky, digestoře, pracovní plochy,
okolí fritéz atd.
Vhodný na povrchy přicházející do kontaktu s potravinami
Použitelný na většinu omyvatelných povrchů - ocel, smalt,
keramika, mramor
Bez parfému a bělících složek

Novinky pro gastro
zákazníky

Sanitační plány,
návody a postupy

ZDARMA

www.profsupport.cz/dokumenty-ke-stazeni

JAR PROFESSIONAL
DEZINFEKČNÍ ODMAŠŤOVAČ
2V1 750 ML

JAR PROFESSIONAL
ODMAŠŤOVAČ KONCENTRÁT 5 L
Náš nejsilnější přípravek pro rychlé odstranění
zaschlé mastnoty
Bez obsahu parfému a barviv
Vhodný na i povrchy přicházející do styku s
potravinami
Účinkuje i na minerální oleje

Odmašťuje a dezinfikuje
v jednom kroku
Vhodný na povrchy přicházející do kontaktu
s potravinami
Rychlé, jednoduché a ekonomické použití
Bez parfému a chlóru

DEZINFEKČNÍ

REG-33.7.1-14.02.05/5522

JAR P&G PROFILINE NA RUČNÍ
MYTÍ NÁDOBÍ 5 L

JAR PROFESSIONAL
PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ
SENSITIVE 5 L

100% účinný proti mastnotě
Efektivně odstraňuje i zaschlé
a připečené nečistoty
5l láhev umyje až 25.000 talířů
Ekonomický provoz díky možnosti přesného
dávkování (pumpa)

Šetrnější k pokožce, s jemnou vůní
Silný mycí a odmašťovací účinek
Zanechává nádobí zářivě čisté
Dermatologicky testovaný

JAR PROFESSIONAL KAPSLE DO
PROFESIONÁLNÍCH MYČEK ALL
IN ONE 115 KS

Kachní stehna
• chlazená
• zmrazená
• kalibrovaná 240g, 260g, 280g

JAR P&G PROFILINE
PROSTŘEDEK DO MYČEK 10 L
JAR P&G PROFILINE
OPLACHOVAČ DO MYČEK 10 L

Vhodné pro použití v profesionálních
i domácích myčkách vč. profesionálních
myček skla
Rozpouštějí se 2x rychleji než pevné tablety
Výborně odstraňují nečistoty i mastnotu
Ekonomické balení
Vše v jednom výrobku, není třeba prostředek
na oplachování ani sůl

Zářivě čisté a rychle schnoucí nádobí
Snižuje potřebu odvápňování a čištění myčky
Účinný při všech stupních tvrdosti vody

Každá zkušenost se počítá.™

Oficiální partner P&G Professional pro ČR/SR
info@profsupport.cz | +420 774 728 358

www.profsupport.cz

