
 

 

Vstup na základě telefonické či elektronické přihlášky

tel.: 377 457 329  www.jidelny.cz

Tvůrci projektu:

Veřejná informační služba, spol. s r. o., Plzeň

Altix, Zlín

GastroNews.cz, Cukrar.cz

Barda SW, HW, s. r. o., Praha

Společnost pro výživu, Praha

Cygnus Alfa, Liberec

Smart Elektronik – Chmela, Opava

Vavruška, Pardubice

Ladislav Sviták – výpočetní technika, Bechyně

Termíny a místa konání konferencí:

DATUM MÍSTO KONÁNÍ ADRESA 

10. 10. 2005  Karlovy Vary Základní škola a ZUŠ, Šmeralova 336/15

11. 10. 2005  České Budějovice SPŠ, Resslova 2

12. 10. 2005  Olomouc SOU, OU a U, Rooseveltova 79

13. 10. 2005  Pardubice DDM, Štolbova 2665

17. 10. 2005  Praha ZŠ, Pertoldova 3373

18. 10. 2005  Liberec Radnice, nám. Dr. E. Beneše 1

19. 10. 2005  Zlín SZdŠ, Příluky 372

20. 10. 2005  Jihlava ÚpZS, Tolstého 15

24. 10. 2005  Plzeň SPŠ dopravní, Karlovarská 99

 7. 11. 2005  Ústí nad Labem OA, Národního odboje 17

 8. 11. 2005  Hradec Králové  SZdŠ, Komenského 234

 9. 11. 2005  Ostrava Kulturní dům, Výškovická 169

10. 11. 2005  Brno EZŠ, Čejkovická 10 

POZVÁNKA
Program:
 9.00– 9.10 Co dnes navařily Jídelny.cz

 9.10– 9.40 Peníze, ředitel a zřizovatel ve školní jídelně

 9.40– 9.55 Informačně-propagační vystoupení

 9.55–10.10 Nové formy zákaznické podpory VIS Plzeň

10.10–10.25 Informačně-propagační vystoupení

10.25–10.40 Labužnický zážitek od Vitany

10.40–11.00 Přestávka – občerstvení s informací hostitelů

11.00–12.00 Hygiena ve školní jídelně – MVDr. Marcela Mathesová, Ing. Jaroslav Čapek

12.00–12.30  Problematika regionu – diskuse

12.40–14.40 Školení hygienického minima pro pracovníky stravovacích zařízení

 – MVDr. Marcela Mathesová, Ing. Jaroslav Čapek – placené školení

Krajská konference  
hromadného stravování



Zařízení pro gastronomii

www.fitfruit.cz

Deštivé léto předalo žezlo podzimu, 
legislativci novelizovali další 

předpisy, jídelny odbavily nápor nových 
strávníků a studený vítr začal rvát vašim 
dodavatelům faktury z rukou. To je ten 
nejlepší čas začít další sérii Krajských 
konferencí hromadného stravování. Jistě 
bude o čem mluvit, vždyť dopady změn, 
které zejména ve školním stravování 
proběhly, jsou velké. Všem nám bude 
trvat ještě hodně dlouho, než se jim 
přizpůsobíme. Program podzimních 
konferencí roku 2005 jsme zaměřili více 
na oblast hygieny. Věříme, že upoutá vaši 
pozornost a splní vaše očekávání.

Portál Jídelny.cz má za sebou další 
rok existence, v němž si získal mnoho 
příznivců a obdivovatelů. Zkušenosti 
z dalšího roku provozu portálu, 
z kontaktů s návštěvníky i autory. Přehled 
novinek a popis nových rubrik vám 
pomůže zlepšit orientaci při používání 
portálu. Jak sladit požadavky a očekávání 
jeho tvůrců, návštěvníků, inzerentů 
a přispěvatelů.

O možných úsporách, zdrojích peněz 
a vztahu s nadřízeným. Jak snadněji 
plnit vyhlášky. Vedoucí školní jídelny má 
v rukou řadu nástrojů, jak peníze ušetřit 
či získat a jak jednat s nadřízeným, aby 
pozitivně vnímal oprávněné požadavky 
pracovníků školní jídelny. Ředitel má 
možnosti, jak snížit dopady změn zákonů 
a vyhlášek na únosnou míru.

Dodržování hygieny je alfou a omegou 
úspěšného stravovacího provozu. Jaké 
jsou nejčastější problémy a prohřešky 
jídelen v oblasti dodržování hygienických 

Co dnes navařily Jídelny.cz

Peníze, ředitel a zřizovatel 
ve školní jídelně

Hygiena ve školní jídelně

pravidel. Hygiena při skladování potravin, 
jejich zpracování a výdeji jídel. Hygiena 
stravovacích provozů a výrobních zařízení. 
Hygiena pracovníků kuchyně.
Přednášející: MVDr. Marcela Mathesová, 
Ing. Jaroslav Čapek

Změny legislativy v oblasti veřejného 
stravování.
Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů.
Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických 
požadavcích na stravovací služby 
a o zásadách osobní a provozní hygieny  
při činnostech epidemiologicky závažných 
Onemocnění z potravin infekčního 
původu, prevence vzniku těchto 
onemocnění.
Otázky a odpovědi z oblasti veřejného 
stravování.
Každý účastník obdrží po ukončení školení 
certifikát o jeho absolvování.
Přednášející: MVDr. Marcela Mathesová, 
Ing. Jaroslav Čapek

Podrobnosti:
1.  Účast na konferenci je bezplatná 

(s výjimkou školení hygienického 
minima) 

2.  Na konferenci i školení je nutno 
se přihlásit (telefonicky na čísle 
377 457 329 nebo elektronickou 
formou na http://www.jidelny.cz)

3.  Přihlášky přijímáme do naplnění 
kapacity sálu, nejpozději však 7 dní 
před datem konference. Pro odmítnuté 
zájemce se pokusíme připravit další  
akci v náhradním termínu.

4.  Vstupné na školení hygienického 
minima  činí 600 Kč. Pro účastníky 
dopolední části konference platí 
zvýhodněná cena 400 Kč.

Školení  
hygienického minima


