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Co je to školní jídelna - slovník pojmů
Smysl a použití:
• vysvětlit základní pojmy začínající vedoucí školní jídelny
Jde o stručný heslovitý úvod. U každého pojmu si musíte položit tyto otázky:

•
•
•
•

Opravdu pojmu rozumím?
Dovedu ho vysvětlit vlastními slovy?
Vím, proč je zde tento pojem uveden?
Dovedu si ho představit v praxi?

Jakoukoliv odpověď „Ne“ je třeba poznamenat a vyjasnit:

•
•
•

dalším vyhledáním např. na internetu,
osobní konzultací,
účastí na školení.

Druhy jídelen dle rozsahu činnosti:
Školní vývařovna - vaří jídlo, které se vydává jinde
Školní výdejna - vydává jídlo, které se vaří jinde
Školní jídelna - vaří jídlo, které sama také vydává, může vařit i pro další výdejny - nejčastější
forma jídelny

Právní pojmy:
Příspěvková organizace - organizace, která je financována z více zdrojů (mzdy platí stát,
potraviny strávník, ostatní náklady zřizovatel)
Zřizovatel - obec, kraj nebo stát, který zřídí (ustanoví) příspěvkovou organizaci - např. školní
jídelnu tzv. zřizovací listinou
Právní subjekt (právnická osoba) - organizace, která má práva a povinnosti (podobně jako
fyzická osoba) a jedná za ni ředitel nebo jednatel
Školský rejstřík - centrální evidence školských zařízení (tedy i školních jídelen, výdejen
a vývařoven)

Právní forma jídelny (kdo je právní subjekt):
Soukromá školní jídelna - je zřízena soukromou podnikající osobou zpravidla jako s.r.o.
Samostatná příspěvková organizace obce nebo kraje v právní subjektivitě (nadřízeným
ředitelky školní jídelny je starosta nebo hejtman)
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Součást školy nebo domova mládeže (nadřízeným vedoucí školní jídelny je ředitel školy
nebo domova mládeže) - nejčastější forma jídelny

Jaké činnosti školní jídelna vykonává:
Hlavní činnost - seznam činností definovaných ve zřizovací listině. Nejčastěji stravování dětí
a žáků, případně stravování vlastních zaměstnanců. Pouze na tuto činnost poskytuje stát
a zřizovatel příspěvek.
Doplňková činnost - další činnosti vymezené zřizovací listinou (např. vaření pro cizí strávníky,
pronájem jídelny, pořádání rautů, atd.). Na tuto činnost musí získat jídelna všechny prostředky
sama od svých zákazníků.

Financování školní jídelny:
potraviny - platí strávník (14-37 Kč za jeden oběd)
mzdová režie, mzdy - platí stát prostřednictvím krajů (15-35 Kč)
věcná režie, režie (ostatní náklady) - platí zřizovatel (obec pro ZŠ a MŠ, kraj pro SŠ) (8-25 Kč)
zaměstnancům může i na potraviny přispět zaměstnavatel z fondu FKSP
Uvedené částky jsou orientační. Pro cenu potravin v hlavní činnosti definuje přesné hranice
vyhláška o školním stravování.

Plná cena jídla pro cizího strávníka v doplňkové činnosti musí obsahovat:

•
•
•
•

cenu potravin,
mzdovou režii,
věcnou režii,
ziskovou přirážku.

Právní minimum o školním stravování:
výběr z vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb.:

•
•
•
•
•

školní stravování je stravování dětí (MŠ), žáků (ZŠ) a studentů (SŠ)

•

vyhláška definuje, na jaká jídla má nárok jaký strávník (dítě v MŠ, žák v ZŠ a SŠ, žák
v ubytovacím zařízení)

•
•

strávník platí cenu potravin (toto neplatí u soukromé nebo církevní školní jídelny)

definice pojmů Vývařovna, Výdejna, Jídelna
jídlo musí odpovídat zásadám zdravé výživy
stravování cizích strávníků (doplňková činnost) musí být časově nebo prostorově odděleno
jídelna může vařit 2 hlavní jídla (oběd, večeře) a 4 doplňková jídla (snídaně, přesnídávka,
svačina, druhá večeře)

cena potravin (finanční normativ) volí stravovací zařízení z rozpětí definovaného vyhláškou
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•

vyhláška definuje spotřební koš - průměrné měsíční limity spotřeby potravin po skupinách
pro jednotlivá jídla a skupiny strávníků

•

vyhláška definuje způsob a podmínky přípravy dietní stravy (nutno použít dietní receptury
schválené nutričním terapeutem, dietní pokrm nemusí respektovat spotřební koš ani
finanční normu)

výběr ze školského zákona:

•
•

školní stravování musí škola zajistit

•

doplňková činnost nesmí být ztrátová

na zvýhodněné školní stravování je nárok pouze ve dnech přítomnosti ve škole (a první den
neplánované nepřítomnosti - dle vyhlášky 107/2005 Sb.)

další důležité zákony a vyhlášky - oblasti:

•
•
•
•
•

hygiena a zdravotní nezávadnost stravy
účetnictví
kontroly
bezpečnost práce a požární ochrana
zákoník práce

Nejdůležitější právní předpisy z pohledu vedoucí jídelny najdete na
https://www.jidelny.cz/pravo.aspx nebo včetně komentářů v programu Organizace firmy
Veřejná informační služba, spol. s r. o.

Typická organizační struktura školní jídelny:
Ředitelka nebo vedoucí - řídí stravovací provoz
Účetní - vede účetnictví
Stravenkářka (hospodářka) - vede seznam strávníků, vybírá od nich peníze a zpracovává
přihlášky a odhlášky stravy
Skladní - vede skladovou evidenci
Hlavní kuchařka - řídí výrobu jídel
Pomocná kuchařka - pomáhá při výrobě jídel
Uklízečka - uklízí svěřené prostory
Řidič - rozváží stravu na další výdejny - jen na velkých jídelnách
V malých zařízeních bývají tyto funkce kumulované.
Podrobnou pracovní náplň jednotlivých pracovníků jídelny lze rychle stanovit pomocí SW
Organizace.
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Způsob (postup) výroby:
Přihláška strávníka ke stravování - dokument opravňující strávníka se stravovat v režimu
dotovaného školního stravování
Příjem objednávek (přihlášek a odhlášek) stravy - strávníci se mohou denně přihlašovat
a odhlašovat. Při uzávěrce objednávek se zjišťuje počet objednaných jídel na další den.
Placení stravy - v praxi existuje mnoho forem a způsobů placení za objednanou stravu
Normování jídel - výpočet požadovaného množství surovin (potravin), výsledkem je tzv.
žádanka (požadované potraviny)
Objednávání potravin - zpravidla telefonické nebo mailové objednání požadovaného množství
potravin na sklad
Příjem potravin - fyzické převzetí potravin a jejich uložení do skladu a zapsání do skladové
evidence
Výdej potravin - výdej dle žádanky do kuchyně
Hrubá příprava - zpracování potenciálně znečištěných potravin (vybalení, očištění, vytloukání
vajec, atd.)
Čistá příprava - zpracování čistých potravin (krájení, míchání, atd.)
Tepelné zpracování - pečení, vaření, smažení, ohřívání
Výdej stravy - nandání na talíř a předání strávníkovi
Mytí nádobí - odstranění zbytků a řádné umytí
Úklid (sanitace, sanitační plán) - popsaný systém denních, týdenních a méně častých činností
zajišťujících čistotu a odstranění choroboplodných zárodků

Váš průvodce
světem školního
stravování
Více na www.jidelny.cz
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Přihlašování a odhlašování stravy:
Osobně v kanceláři
Telefonicky
Na telefonní záznamník
Zápisem do sešitu
E-mailem
Přes internetovou aplikaci
U objednacího terminálu či boxu
Bezobjednávkový systém - jídelna počty jídel odhaduje a strávníci se předem nepřihlašují.
Ve školním stravování jen výjimečně.

Výdej stravy:
Na jídelně u výdejní linky
Do jídlonosičů
Do várnic (rozvoz stravy)

Forma placení stravy:
Hotově - hotovými penězi
Bankovním převodem - strávník sám dává pokyn své bance
Inkasem z banky - pokyn ke stržení platby dává jídelna
Poštovní poukázkou - na ústupu, velmi drahý a nepohodlný způsob
Srážkou ze mzdy - někdy se užívá pro vlastní zaměstnance
Fakturou - pro strávníky z cizích podniků
Stravenkou (Sodexo, Gastrotour, atd.) - jen výjimečně, provozovatel si sráží poplatek

Způsob placení stravy:
Zálohově - strávník platí na každý měsíc předem a následně se různými způsoby
vrací strávníkům přeplatky za odhlášenou stravu. Systém má celou řadu záludností nedoporučujeme.
Doplatkem - strávník zaplatí po skončení měsíce to, co si objednal.
Nejjednodušší systém - doporučujeme tam, kde nejsou problémy s neplatiči.
Jistinou (kaucí) - strávník zaplatí na začátku stravování (začátku roku) pevnou zálohu,
ze které se neodečítá projedená strava. Každý další měsíc zaplatí doplatek za projedenou
stravu. Je to kombinace předchozích metod vhodná tam, kde jsou problémy s neplatiči.
Volně - strávník platí dle své úvahy, objednávat může, jen když má zaplaceno. Vhodné pro
střední školy s čipovým systémem.
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Formy doplňkové činnosti:
Obědy pro cizí strávníky
Prodej doplňkového sortimentu
Provoz školního bufetu
Výroba a prodej polotovarů
... a mnoho dalších variant

Čím se strávník prokazuje na jídelně:
Stravenky - zastaralý systém papírových stravenek na každý den
Průkazky - používají jen velmi malé jídelny, ne příliš průkazný systém
Karty - karta s elektronickou identifikací strávníka
Čipy - přívěsek na klíče s elektronickou identifikací strávníka

Zařízení pro objednávání a výdej stravy:
Objednací terminál - strávník si sám s pomocí čipu nebo karty přihlašuje a odhlašuje stravu
Objednací box - totéž s větší obrazovkou a s více funkcemi
Objednávání přes internet - strávník si objednává na svém počítači přes webové stránky
Objednávání mobilem - obdobná aplikace přizpůsobená chytrým telefonům
Výdejní terminál - zařízení ukáže kuchařce, co má strávník objednáno

Místnosti nebo pracovní úseky a jejich účel:
Jídelna - prostor, kde strávníci jedí
Šatna pro strávníky
WC a umyvadla pro strávníky
Kancelář vedoucí jídelny
Kukaň stravenkářky - místo, kde strávníci platí a přihlašují nebo odhlašují stravu
Suchý sklad potravin - sklad běžných potravin nevyžadujících příliš chladný prostor
Sklad mražených a chlazených potravin
Sklad zeleniny
Kuchyň - prostor, kde se vyrábí a vydává jídlo:

•
•
•
•

příruční sklad
hrubá příprava
čistá příprava
příprava čerstvé zeleniny
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•
•
•

příprava vajec
příprava masa
výdejní pult, salátový bar, nápojový bar

Výdejna do várnic a jídlonosičů
Sklad várnic a jídlonosičů
Mycí linka
Sklad odpadu
WC pro kuchařky
Rampa - prostor pro vyložení a převzetí dovezených potravin

Základní technologické vybavení:
Sporáky
Kotle
Pánve (multifunkční)
Trouby (pece)
Konvektomaty - speciální automatické trouby s možností nastavení průběhu teploty, vlhkosti,
záření
Šlehací a hnětací stroje
Krájecí stroje
Škrabka na brambory
Šokové chlazení (šokery) - pro výrobu zchlazených pokrmů s možností jejich uchování i několik
dní
Vodní lázně (režony)
Vzduchotechnika (klimatizace)
Chladicí boxy
Myčka
Vakuová balička - pro balení a distribuci zchlazených nebo zmražených jídel
Várnice - nádoby na převoz jídel
Výdejní pult
Salátový bar
Nápojový bar
Zásobník na talíře - usnadňuje výdej stravy, ohřívá talíře
Vozíky - pro snazší manipulaci
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Základní pojmy agendy stravného:
Stravné - označení agendy evidence strávníků, jejich přihlášek, odhlášek a plateb
Školné, Ubytování, atd. - obdobné agendy pro výběr dalších poplatků
Rejstřík strávníků - seznam strávníků školní jídelny
Cizí strávník - strávník, který se stravuje na jídelně v rámci doplňkové činnosti
Kategorie strávníků - členění strávníků podle společných charakteristik (MŠ, mladší žák, starší
žák, nad 15 let, dospělý, cizí strávník, atd.)
Předpis stravného, školného - částka předepsaná k úhradě na základě poskytnutých služeb
Platba stravného, školného - skutečně zaplacená částka
Přeplatek stravného - v rámci měsíce téměř nikdy nezaplatí strávník přesně to, co si objedná.
Pokud zaplatí více, vzniká mu přeplatek, který se převádí do dalšího měsíce.
Nedoplatek stravného - pokud strávník zaplatí méně, než objedná, vzniká nedoplatek, který se
převádí do dalšího měsíce.
Důležitý finanční vztah mezi údaji v měsíční uzávěrce:
Přeplatek minulý + Platby - Předpis stravného = Přeplatek budoucí

Základní pojmy skladové agendy:
Finanční norma (normativ) - určená cena potravin pro jednu porci jídla
Provar - Každý den nelze uvařit jídlo přesně v hodnotě finanční normy. Pokud jídelna uvaří jídlo
s vyšší cenou potravin oproti finanční normě, vzniká provar.
Ušetřeno - Pokud jídelna uvaří jídlo s nižší cenou potravin oproti finanční normě, vzniká úspora
- ušetřeno.
Finanční bilance - Denní provary a úspory se neustále sčítají a sleduje se konečný zůstatek
Ušetřeno-Provařeno.
Důležitý finanční vztah mezi údaji v měsíční uzávěrce:
Počáteční úspora + Finanční norma - Výdejky = Konečná úspora
Dodací list - průvodní seznam zboží od dodavatele
Příjemka - doklad o příjmu potravin do skladu (opsaný dodací list)
Výdejka - doklad o výdeji potravin ze skladu do výroby jídel
Skladová karta - soupis příjmů a výdejů pro konkrétní surovinu
Inventura - soupis skladových zásob v množstevních i peněžních jednotkách
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Výdejka s normou - denní sestava obsahující denní výdej (spotřebu) potravin a vyčíslení
denního provaru či úspory
Spotřební koš - měsíční sestava obsahující porovnání skutečné spotřeby skupin potravin
a doporučené dávky dle vyhlášky o školním stravování
Stravovací normy (receptury) - definované složení stravy a technologický postup výroby jídla
(kuchařka)
Důležitý finanční vztah mezi údaji v měsíční uzávěrce:
Počáteční inventura + Příjemky - Výdejky = Konečná inventura
Nefakturované příjemky - příjemky potravin, ke kterým do uzávěrky nepřišly faktury
Došlé faktury - seznam faktur za potraviny, které došly v určitém období
Důležitý finanční vztah mezi údaji v měsíční uzávěrce:
Počáteční stav nefakturovaných příjemek + Příjemky - Došlé faktury = Konečný stav
nefakturovaných příjemek

Základní pojmy účetní agendy:
Došlá faktura - účetní doklad vyzývající jídelnu k úhradě dodaného zboží nebo služeb
Kniha došlých faktur - každá faktura se zapisuje do evidence, kde se následně sleduje jejich
úhrada
Cenová odchylka došlé faktury - rozdíl mezi cenou na faktuře a na dodacích listech (např. díky
zaokrouhlení, slevám, poplatkům za dopravu)
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Důležitý finanční vztah mezi údaji v měsíční uzávěrce:
Počáteční stav došlých faktur + Došlé faktury - Úhrady faktur = Konečný stav došlých faktur
Vydaná faktura – účetní doklad, kterým jídelna vyzývá svého odběratele k úhradě dodaných
služeb
Kniha vydaných faktur - každá faktura se zapisuje do evidence, kde se následně sleduje jejich
úhrada
Běžný účet - účet v bance, kde jsou soustředěny peněžní prostředky školní jídelny. Jídelna
může mít více běžných účtů. Doporučujeme zavést samostatný běžný účet na stravné
a úhradu potravin.
Výpis z účtu - doklad z banky prokazující všechny příjmy a výdaje na běžném účtu
Pokladna - místo, kde jsou uloženy hotové peníze a navazující evidence příjmů a výdajů
Pokladní kniha - evidence, kam se zapisují všechny příjmy a výdaje v hotovosti
Příjmový pokladní doklad - doklad o přijetí hotovosti do pokladny
Výdajový pokladní doklad - doklad o vydání hotovosti z pokladny
Důležitý finanční vztah mezi údaji v měsíční uzávěrce:
Počáteční stav peněz na potraviny + Zaplacené stravné - Úhrady faktur za potraviny = Konečný
stav peněz na potraviny

Princip hospodaření s potravinami a stravným v hlavní činnosti:
Strávník hradí pouze cenu potravin.
Jídelna za tyto peníze nakupuje pouze potraviny.
Jídelna střídá dražší a levnější jídla tak, aby v průměru strávník dostal na talíř potraviny
v hodnotě finanční normy.
Z hospodaření s potravinami nemůže mít jídelna zisk ani ztrátu (provar i úspora patří
strávníkovi).
Pro kontrolu řádného hospodaření s potravinami a stravným lze použít SW Kontrolní systém.

14
Ostatní základní pojmy:
Provozní řády - vnitřní pravidla fungování jídelny (směrnice)
HACCP - systém kritických bodů - jeden z provozních řádů, který zajišťuje zdravotní
nezávadnost vyráběných jídel
Sanitační řád - jeden z provozních řádů, který zajišťuje správně prováděný úklid a následnou
sanitaci jídelny
Majetek - školní jídelna pracuje s rozsáhlým majetkem, který musí být řádně evidován
(technologie, nábytek, Software, atd.)
Inventární soupis - seznam majetku uspořádaný po místnostech tak, aby bylo možné provést
fyzickou kontrolu existence majetku

Software (SW) podporující řízení školní jídelny:
SW Organizace - komentované zákony a vyhlášky, provozní řády, pracovní náplně
SW Majetek - evidence majetku
SW Stravné - agenda stravného, školného, ubytování
SW Sklad - skladová agenda, finanční bilance, normování jídel
SW Účtárna - vedení účetnictví
SW Kontrolní systém - důkladná kontrola měsíční uzávěrky
SW Miniaudity - rychlá kontrola a nástroj pro zlepšování jídelny
SW Vrátnice a Docházka - sleduje docházku zaměstnanců
Poznámka:
SW Stravné lze rozšířit o technické prostředky pro automatizované objednávání a výdej stravy.
SW Vrátnice a Docházka využívá technické prostředky pro identifikaci osob a otevírání dveří.

VIS - JEDNIČKA na trhu školního stravování
Staňte se i vy součástí světa VIS. Světa, ve kterém je péče na prvním místě.

Komplexní řešení pro váš provoz. Profesionální přístup týmu VIS.
Služby na míru. Skvělá technická podpora.
30 let znalostí, zkušeností a praxe.
... a to je jen začátek.

Nespokojte se s dobrým. Dopřejte si to nejlepší.
www.visplzen.cz
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Jak správně předat a převzít školní jídelnu
Úvod
Školní jídelna hospodaří s rozsáhlým majetkem. Chyby při převzetí jídelny mohou mít podstatný
vliv na práci nové vedoucí po dobu i několika dalších let. Mohou vzniknout pochybnosti, kdy
a kam zmizel kdysi zakoupený majetek. Proto je řádné převzetí jídelny velmi důležité. Na důsledném převzetí a předání jídelny má zájem nejen přebírající, ale i předávající, protože i on chce
mít po svém odchodu jistotu, že jej nikdo nebude v budoucnu podezírat ze špatně odvedené
práce.
V tomto materiálu najdete soupis důležitých součástí školní jídelny, které je třeba předat. Seznam
je uspořádán dle časového hlediska. Začínáme tím, co se denně mění a je třeba to převzít v den nástupu vedoucí nebo ředitelky do funkce. Pak následují další náležitosti, které je dobré převzít před
nástupem do funkce (pokud to je možné), případně v dalších dnech co nejdříve tak, jak to provozní
situace dovolí. Uvádíme také orientační soupis, co vše by mělo být obsahem předávaných směrnic.

Důležité zásady
• Trvejte na písemném předání všech náležitostí a soupisů majetku.
• U seznamů podepisujte každou stránku.
• Do předávacího protokolu zapisujte i to, co předáno nebylo vč. uvedení důvodu.
• Vždy uveďte, zda byla provedena položková inventura či jen namátková kontrola, ev. byl
předán pouze samotný inventurní soupis.

•
•

Celý předávací protokol si v jedné kopii uchovejte mimo školní jídelnu pro svoji potřebu.

•

Odcházející vedoucí doporučujeme, aby si uschovala také všechny poslední fyzické
inventury majetku.

Ke všemu, co nebude fyzicky předáno v rámci oficiálního převzetí funkce, vyhotovte
následně, ale co nejdříve, potvrzený inventurní soupis se svými podřízenými.

Co je nutné převzít před nástupem do funkce:

•
•

přesný popis funkce vedoucí jídelny
seznam podřízených pracovníků a přesný popis jejich funkce

Co je nutné převzít v okamžiku převzetí řídící funkce (převzetí zodpovědnosti):

•
•
•
•
•

seznámení s podřízenými
stav pokladny ŠJ
stav běžného účtu ŠJ
inventurní soupis zásob potravin
inventurní soupis nefakturovaných příjemek
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•
•
•
•
•
•
•

inventurní soupis přeplatků a nedoplatků strávníků

•
•
•

služební mobilní telefon (s původním číslem) nebo alespoň služební SIM kartu

stav finanční bilance
aktuální záloha dat všech programů
soupis závad ohrožujících bezpečnost práce
soupis závad ohrožujících zdravotní nezávadnost pokrmů
kartu k běžnému účtu
změnit podpisový vzor k běžnému účtu a případně zřídit nový přístup do internetového
bankovnictví

razítko
klíče

Pozn.: Pokud s výše uvedeným majetkem disponují Vaši podřízení, tak si jeho celkové hodnoty
denně zapisujte a sledujte, zda změny hodnot odpovídají situaci na jídelně. A to tak dlouho,
dokud si nevytvoříte svoje vlastní kontrolní mechanismy.

Co je vhodné převzít krátce před nástupem do funkce, ale lze to postupně převzít
i následně:

•
•
•
•
•

vnitřní směrnice ŠJ
hmotné odpovědnosti
provozní řád pro strávníky
evidence razítek
evidence klíčů

Když si nevíte rady kudy kam, ASPOS pomůže vám
A navíc se dozvíte vždy to nejdůležitější ze světa školního stravování.

Profesionální pomoc v případě nouze.
Odborné články na důležitá témata.
Vzdělávací workshopy nabité praxí.
Tradice již od roku 2005.
... to je ASPOS - Asociace společného stravování, z.s.
Staňte se součástí ASPOS i vy.
www.aspos.cz
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Co je vhodné převzít následně:
Seznamy

•
•

matrika strávníků
seznam dodavatelů s kontakty

Smlouvy

•
•
•
•
•

smlouvy na dodávky potravin
smlouvy na zpracování účetnictví organizace a mzdové agendy
smlouvy na dodávky ostatních služeb
smlouvy o zajištění školního stravování
smlouvy o zajištění stravování v doplňkové činnosti

Aktuální fyzické inventury

•
•
•
•
•
•
•

inventurní soupis ostatních zásob (čisticí prostředky, ochranné pomůcky, atd.)
inventurní soupis nemovitého majetku
inventurní soupis movitého hmotného majetku
inventurní soupis nehmotného majetku
inventurní soupis závazků
inventurní soupis pohledávek
soupis přidělených osobních ochranných pomůcek

Záznamy z nedávné minulosti

•
•
•
•

záznamy o poslední uzávěrce
záznamy o posledních inventurách
záznamy o provedených školeních BOZP a PO
záznamy o seznámení pracovníků s vnitřními směrnicemi

Právní náležitosti

•
•
•
•

zřizovací listina
směrnice zřizovatele k provozu ŠJ
živnostenská oprávnění
projektová dokumentace jídelny
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•
•
•

kolaudační rozhodnutí
povinné revize vztahující se k nemovitosti
povinné revize strojů a přístrojů

Další právní náležitosti u ŠJ – samostatného právního subjektu

•
•
•
•
•
•
•

rozhodnutí o zařazení ŠJ do sítě školských zařízení

•
•

registrace u ÚOOÚ (např. při existenci kamerového systému v objektu)

•

pojistné smlouvy organizace

přístup do datové schránky
přihlášení do informačního systému ČŠI – InspIS DATA
statistické povinnosti vůči statistickému úřadu
výpis z OR
registrace k daním na FÚ
povinnosti vůči finančnímu úřadu – daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob,
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

rozpočet krajského úřadu na přidělení mezd: Závazné ukazatele rozpočtu přímých NIV
pro daný rok + výkaz o činnosti školního stravování Z 17-01

Ostatní

•
•
•
•

osobní složky všech podřízených zaměstnanců
výkaz P 1-04 (o zaměstnancích a mzdových prostředcích)
návody k použití ke všem strojům a přístrojům
kalkulace cen jídel

Zkontrolujte, zda jsou vnitřní směrnice aktuální a obsahují alespoň tyto
náležitosti:
Personální záležitosti

•
•
•
•
•

provozní řád pro zaměstnance
evidence pracovní doby
stravování zaměstnanců školní jídelny
kategorizace prací
závodní lékař
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Ekonomika jídelny

•
•
•
•
•

financování mezd
financování provozních výdajů
financování nákladů na potraviny (bilance)
finanční normativy
kalkulace cen obědů

Vlastní provoz jídelny

•
•
•
•

technologické vybavení - plán revizí
informační systém
kategorizace strávníků
organizační řád

BOZP a PO

•
•
•
•

školení zaměstnanců
dokumentace
ochranné pomůcky
seznámení zaměstnanců s návody a obsluhou strojů a zařízení

Sklad potravin

•
•
•
•

optimalizace zásob
ochrana proti škůdcům a povětrnostním vlivům
funkčnost chladicího zařízení
měření teploty

Hygiena

•
•
•
•
•
•

zdravotní průkazy
školení zaměstnanců
dokumentace HACCP
křížení procesů
sanitační řád
nakládání s odpady
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Závěr
Převzetí a předání jídelny není jednoduchá záležitost. Některé informace mohou chybět.
Nebude dostatek času. Bude třeba improvizovat. Vždy mějte na paměti tyto priority:
1. bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců i strávníků
2. zdravotní nezávadnost pokrmů
3. včasná výroba a výdej jídel
4. řádná evidence a ochrana majetku

A pak teprve vše ostatní.

Chcete načerpat nové znalosti, zkušenosti a motivaci?
Chcete se podělit o osobní zkušenosti s kolegyněmi?
Přihlaste se na naše akce,
těšíme se na Vás!

Více na www.jidelny.cz
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Bezpečnost stravovacího provozu
Ing. Lucie Janotová, Ph.D., Mgr. Jiří Plzák
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Označování pokrmů
Povinnosti upravuje zákon č. 110/1997 Sb., v platném znění a vyhláška č. 417/2016 Sb.,
o některých způsobech označování potravin.
Dle § 9a zákona č. 110/1997 Sb., musí každý stravovací provoz strávníkovi viditelně zpřístupnit
snadno čitelnou informaci:

•
•
•
•

o názvu (dle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 1169/2011),

•

o podmínkách uchování, příp. o návodu k použití, u pokrmů stanovených prováděcím
právním předpisem.

o alergenech (dle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 1169/2011),
o množství pokrmu,
o datu použitelnosti u pokrmů stanovených prováděcím právním předpisem, pokud
vhodným způsobem neinformuje spotřebitele, že tyto pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě
bez skladování,

Název pokrmu (§ 9a odst. 1, zákona č. 110/1997 Sb.)
Při označování pokrmů se používají názvy vžité, nebo popisné. Vžitým názvem pokrmu
je např. Vepřo knedlo zelo, Svíčková na smetaně.
Pokud z názvu pokrmu není zřejmé, co může strávník očekávat za pokrm, musí být tento
název doplněn o popisnou informaci (např. Čertův měšec - vepřové maso plněné směsí ze zelí
a klobásy, dušené).
Pokud se složení pokrmu liší od pokrmu známého pod vžitým názvem, musí být k pokrmu
doplněna popisná informace, aby byla strávníkovi zřejmá skutečná podstata pokrmu
(např. Svíčková na smetaně se sekanou, houskový knedlík nebo Smažený řízek z mletého masa
s bramborem).

Alergeny a stopová množství (vyhláška č. 146/2017 Sb., § 7)
Informační povinnost se vztahuje jen na potraviny (látky) uvedené v příloze II nařízení (EU)
č. 1169/2011:
1.

Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut, nebo jejich
hybridní odrůdy a výrobky z nich

2. Korýši a výrobky nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
6. Sójové boby a výrobky z nich
7.

Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
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8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.),lískové ořechy (Corylus
avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové
ořechy (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie
(Pistacia vera),makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentr. vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich
Informace o konkrétních alergenech přítomných v pokrmu (včetně nápojů) může být
strávníkům sdělena několika způsoby, např.:

•

formou názvu pokrmu

‐
•

•

název alergenní látky je jasně obsažen v názvu pokrmu (např. Rybí pomazánka, Mléčná
polévka)

písemně (např. v jídelníčku)

‐

uvedení alergenu výčtem, který je uvozen slovem „obsahuje“ (např. Pomazánka
z kukuřice - obsahuje mléko, vejce)

‐

pomocí kódů (číselných nebo písmenných) za současného vysvětlení co čísla/písmena
znamenají; musí být zřejmé, srozumitelné a jednoznačně patrné provázání mezi kódem
a názvem alergenní látky

na vyžádání

‐

jasné (písemně, viditelně a zřetelně) sdělení, že pokrmy obsahují alergeny, a že informace
o alergenech obdrží strávník po dotázání se

V případě obilovin obsahujících lepek a skořápkových plodů, není možné strávníkům
poskytnout pouze obecnou informaci „Obsahuje obiloviny obsahující lepek“ nebo „Obsahuje
skořápkové plody“. Musí být uvedena informace o konkrétním druhu obiloviny nebo ořechu.
Informaci o stopovém množství není povinné u pokrmů uvádět.

Výživové údaje
Povinnost poskytovat informace o výživových hodnotách se na pokrmy připravované
ve stravovacích provozech (k přímé spotřebě) nevztahuje.
Pokud se stravovací provoz rozhodne výživové údaje u pokrmů uvádět dobrovolně, musí
splňovat požadavky v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1169/2011.
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Množství pokrmu
Od 1. ledna 2017 mají stravovací provozy povinnost informovat strávníka o množství pokrmu.
Způsob uvádění informace o množství pokrmu bude upřesněn ve vyhlášce, která však stále
není k dispozici (stav k 20.08.2018). Vzhledem ke skutečnosti, že tato vyhláška nebyla vydaná
ve Sbírce zákonů, není (až do doby jejího vydání) způsob, jakým má být množství pokrmu
uváděno stanoven a informaci o množství pokrmu tak není nutné uvádět.

Dietní stravování ve školních jídelnách
Problematiku dietního stravovaní ve školních jídelnách řeší vyhláška č. 107/2005 Sb., v platném
znění.
Pokud chce školní jídelna strávníkovi poskytovat dietní stravování, musí mít od strávníka
lékařské potvrzení.
Stravovací provoz se pro dietní stravování nemusí řídit výživovými normami a finančními limity.
Za dodržování dietních principů stravování (výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku
a způsob přípravy jídel) odpovídá stravovací provoz. Stravovací provoz si sám určí, v jakém
rozsahu bude spolupracovat s nutričním terapeutem, ale musí při dietním stravování používat
receptury schválené nutričním terapeutem, nebo lékařem se způsobilostí v některých daných
oborech.

Odpady
Povinnosti, které musí stravovací provoz plnit, stanovují zákon o odpadech (zákon č. 541/2020
Sb., ve znění pozdějších změn) a jeho prováděcí předpisy, kterými se řídí nakládání s odpady.
Např. likvidace všech odpadů vhozením do jedné popelnice na směsný komunální odpad,
je porušením platné legislativy.
V provozu nesmí docházet k hromadění odpadů, odpady musí být včas odstraňovány z prostor,
ve kterých se manipuluje s potravinami. Odpady musí být ukládány v nádobách k tomu účelu
určených s možností jejich uzavírání. Nádoby na shromažďování odpadu musí být vyrobeny
z materiálu umožňujícího jejich sanitaci. Likvidaci odpadů (nakládání s odpady) je nutno zajistit
v souladu s legislativními požadavky, např. odvoz použitých olejů firmou zabývající se jejich
likvidací.
Hlavní povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v zákoně o odpadech (původce odpadů je ten,
kdo produkuje odpady, komu odpad při jeho činnosti vzniká.). Stravovací provoz má celou řadu
povinností, zejména:

•
•
•

zařazovat odpady podle druhu a kategorie,
zajistit přednostní využití odpadů,
odpady předávat pouze do zařízení pro nakládání s odpady (původce je odpovědný za

nakládání s odpady do doby předání zařízení pro nakládání s opady.
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Kvalita ve školní jídelně
Ing. Pavel Ludvík
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Kvalita ve školní jídelně
O kvalitu služeb a výrobků lidé usilovali odedávna a také se nad ní zamýšleli. Svědčí o tom již
myšlenky řeckých a římských filozofů nebo významných průmyslníků a politiků 19.-20. století.
V konkurenčním prostředí současné společnosti je kvalita až na výjimky nutná a musí nad ní
přemýšlet i školní jídelny.
Pod pojmem kvalita se ve školní stravování většinou rozumí kvalita podávaného jídla. Ta ovšem
nevzniká sama od sebe. Mají na ni vliv lidé, suroviny, stroje a zařízení, recepty i samotný
technologický proces. Toto vše by měla jídelna udržovat v odpovídající úrovni. Některé věci
se dají zlepšovat hned, jiné se musí řešit dlouhodobě a po odpovídající přípravě.

Různé pohledy na kvalitu
Na kvalitu potravin a pokrmů se dá pohlížet z různých hledisek. Ve školním stravování
se nejčastěji uplatňuje hledisko bezpečnosti a složení.

•

Bezpečnost: Potravina je bezpečná, je-li zdravotně nezávadná (není škodlivá zdraví)
a hygienicky nezávadná (je vhodná pro lidskou spotřebu).

•

Potravina je zdravotně nezávadná, když neobsahuje škodlivé látky a organismy v takovém
množství, které by mohlo u člověka vyvolat onemocnění. Potravina je hygienicky
nezávadná, když je vyrobena při dodržování schválených výrobních postupů a hygienických
norem, které určují její vlastnosti. Bezpečnost potraviny neznamená, že je biologicky
hodnotná a vhodná vzhledem k potřebám konzumenta. Všechny potraviny na trhu musí
splňovat hledisko bezpečnosti.

•

Složení: Představuje nutriční hledisko a je nutné ho posuzovat i ve vztahu k četnosti
podávání pokrmu/potraviny a k podávanému množství, také k věkové skupině
nebo nemoci strávníka. Podle platné legislativy musí být na většině výrobků složení
uvedené na obalu. I když důsledky nadměrného příjmu soli, jednoduchých sacharidů
a nenasycených mastných kyselin jsou známy, neexistuje žádný právní předpis, který
by specifikoval jejich maximální množství při samotné výrobě potravin. Proto je vhodné,
když se spotřebitel zajímá o složení.

•

Smyslové vlastnosti: Bude-li sebelepší výrobek, který je odpovídá z hlediska bezpečnosti
a složení, umístěn v nevhodném prostředí, degradují se jeho smyslové vlastnosti: barva,
chuť, vůně, křupavost

•

Vzhled a úroveň servírování: Atraktivní vzhled jídla a servírování může významně ovlivnit
to, jak spotřebitel chápe kvalitu.

•

Společenské a náboženské požadavky (košer v židovství, halal jídla u muslimů, postní
pokrmy v křesťanství, v ČR požadavek na syté masité jídlo při oslavách a svátcích, rybí
pokrmy na Vánoce).

•

Cena, velikosti podávané porce, obal: Pro určitou skupinu představuje primární hledisko.
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•

Původ: V současné sobě jsou vysoce ceněny potraviny a pokrmy domácí kuchyně,
regionální, jindy jsou naopak ceněny potraviny ze zahraničí (viz např. diskuse o dvojí kvalitě
potravin).

•

Značka: Význam je podobný jako např. u oděvů, průmyslového zboží apod. Klasa, značka
pro bio potraviny (biozebra) a ještě značky řetězců (Billa – Clever, K-Jarmark – Kaufland,
privátní značky obchodu Lidl apod.) Z konkrétních značek třeba Opavia (piškoty), čokoláda
Lindt nebo značky restaurací a restauračních řetězců.

Lidé ve školní jídelně
Jde nejen o personál, který pokrmy vyrábí, na jehož kvalitě velmi záleží. Aby strávník chápal
pokrm jako kvalitní, je také nutné usilovat o tom, aby se jeho chápání kvality přibližovalo tomu,
jak chápe kvalitu jídelna. Zde mají nezastupitelnou roli i rodiče a učitelé.

Personál
Příprava školní stravy je (kromě těch nejmenších provozoven) týmovou prací. Odbornost
a sehranost celého kolektivu se výrazně podepisuje na kvalitě podávaných pokrmů. Aby jídelna
mohla poskytovat kvalitní produkt, musí mít mj. v souladu dvě skupiny ukazatelů:
Požadavek

Zajištění provozu

Počet připravovaných jídel

Počet pracovníků kuchyně

Struktura jídel (výběr, diety, celodenní
strava)

Kvalifikace pracovníků

Složitost provozu (rozvoz, výdejny, kuchyně
na patra, jedna jídelna / více výdejen)

Velikost úvazků

Ukazatele pro zajištění provozu nelze jednoduše odvozovat jen od počtu porcí a vedoucí jídelny
je obvykle jen málo dokáže ovlivnit (vyjma samostatné jídelny).
V pracovním týmu je klíčovou postavou vedoucí kuchařka. Vede přípravu stravy, rozděluje
práci, často pomáhá rovněž s přípravou jídelníčku, v méně případech s normováním nebo
objednáváním zboží. Ví, jak je rozdělena práce v kuchyni, jaké jsou vztahy mezi ostatními,
jaké jsou stravovací zvyklosti ve škole. Proto by ji vedoucí jídelny měla považovat za svou
pravou ruku, za svého parťáka a spojence, nikoli za svého soupeře či nepřítele:

•
•
•
•
•
•

Intenzivně s ní komunikujte.
Získejte její pozornost.
Přesvědčte ji o svých dobrých úmyslech a vysvětlete jí své představy do budoucna.
Snažte se s ní sjednotit názory v otázce celkové koncepce stravování a zavádění změn.
Motivujte ji.
Poskytněte jí možnosti vzdělávání a odborného rozvoje.
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Komunikovat je třeba i s dalšími členy týmu jídelny (kuchařky, administrativa, účetní, pomocný
personál, je vhodné intenzivně komunikovat. Dobře fungující a sehraný tým se buduje dlouho
a vztahy mezi jednotlivci jsou velmi křehké.
Opatrnost je na místě zejména tehdy, když do sehraného týmu kuchařek vstupuje nová
vedoucí:

•
•
•
•

Ptát se: co děláte, jak to děláte a proč?
Naslouchat odpovědím a nerozkazovat.
Seznámit tým se svými představami, protože kuchařky na to čekají.
Nenechat se odradit ignorováním, přehlížením – může to být jen úvodní oťukávání.

Veškeré změny v týmu, v dělbě práce je potřeba dělat pomalu a pečlivě je připravovat.

Strávníci
Aby vedoucí dobře porozuměla chodu jídelny a dokázala řídit výrobu kvalitního produktu, musí
mít tyto informace:

•
•
•
•

Věková struktura strávníků a počet strávníků.
Počet přihlášených strávníků a těch, kteří si jídlo objednají nebo obvykle jídlo odebírají.
Je-li více věkových skupin strávníků, pak počty objednávek v jednotlivých skupinách.
Zda se vaří na výběr, ev. způsob celodenního stravování (vliv na skladbu jídelníčku,
na směnování pracovníků).

Jídelna jako školské zařízení má určitý podíl na výchově dětských strávníků. Výchovnými
a osvětovými činnostmi jídelna nejen plní tento úkol, ale také vytváří dobré vztahy se strávníky.
Tím jídelna může přímo ovlivnit vnímání kvality jídel. Mezi možnosti patří například:

•
•
•
•
•
•

Nástěnky.
Doplňující informace v jídelníčcích.
Internetové stránky jídelny.
Vystoupení ve školním rozhlase.
Vědomostní soutěže, kvízy, poznávací akce.
Přímá komunikace v jídelně – při výdeji, při stolování, u objednávek (zpětná vazba).

Kvalitní vztahy se strávníky (a nejen s nimi) ovlivňuje také podrobný vnitřní řád, který stanovuje
pravidla pro stravování a omezuje rovněž počet konfliktů se strávníky.
Je důležité, aby vedoucí jídelny měla stanoveny otvírací hodiny, kdy je možno platit stravu, řešit
změny v objednávkách a jakékoli problémy související se stravováním.
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Rodiče
Protože velká většina strávníků školních jídelen je nezletilá, musí jídelna podobně jako s žáky
usilovat o kvalitu i ve vztahu s jejich rodiči. Měla by jim předat dostatek informací a navázat
dobré vztahy.
Vhodné informace
Ceny obědů, pravidla pro přihlašování a odhlašování, informace o skladbě jídelníčku, pravidla
pro sestavování jídelníčku, původ používaných potravin, hmotnosti porcí, vnitřní řád, právní
předpisy, které platí pro školní stravování.
Jak je předat?
Internetové stránky jídelny, osobní jednání, rodičovské schůzky a další akce, na kterých dojde
ke kontaktu s rodiči (např. ochutnávky, večeře pro rodiče apod.)
Zejména při osobním kontaktu s rodiči je možno budovat dobré vztahy. K nim samozřejmě
také patří uplatňování zásad správné komunikace, věcné a nekonfliktní řešení sporů a snaha
o oboustranný užitek.
Výhodné je, když mezi rodiči je určitá skupina, která je nakloněna „zdravé výživě“.

Učitelé
Nutnost usilovat o kvalitní vztahy s učiteli vychází z toho, že jsou nejen strávníky, ale také
mohou významně (kladně i záporně) ovlivňovat děti. Informace, které by jim jídelna měla
předat, a metody jak na to, jsou stejné jako v případě rodičů.

•

Mnohem více než u rodičů je vedoucí jídelny může žádat o pomoc v případě jednotlivých
méně oblíbených obědů, aby učitelé děti motivovali k snězení jídla.

•

Důležité je seznamovat učitele s tím, že školní stravování se podobně jako oni řídí právními
předpisy, ev. s tím, že do jídelen chodí pravidelně kontroly a hrozí jim pokuty.

•
•
•

Vybrané jedince se snažit získat za spojence, zejména ty, kteří jsou nakloněni „zdravé výživě“.
Pedagogický sbor lze informovat na jeho poradách.
Přítomnost učitele (ředitele) v jídelně je mimořádnou možností pro navázání osobního
vztahu s ním.

