
Zařízení pro gastronomii

Ledový vichr zadul na nový rok v našich 
krajích: z Prahy a Bruselu přivanul do 

jídelen množství právních předpisů nebo 
jejich  novel. A ty kolem nás poletují v divo-
kém víru jako podzimní listí. Pokuste se 
je uchopit a zůstanete stát s prázdnýma 
rukama. Sami všechny nechytíte. Snad jeden, 
dva, tři. Ale který, který je nejdůležitější?
Navštivte jarní konference portálu Jídelny.cz 
a společně sevřeme do dlaní ty nejdůležitější 
právní předpisy i s výkladem.

Jídelny.cz v roce 2006

Stručné seznámení s plány a novinkami 
společnosti Jídelny.cz. Nové funkce portálu 
slouží uživatelům Internetu, nové aktivity 
však mají přinést užitek i těm, kdo Internet 
nemají. Výlet na Slovensko s portálem 
Jídelny.cz.
Přednášející: Ing. Pavel Ludvík 

Nová legislativa EU – blýskání 
na lepší časy? 

Hygienické požadavky na stravovací služby 
se staly v posledních letech pro zřizovatele 
jídelen těžkým oříškem. Finanční nároky 
na rekonstrukce dosahují astronomických 
částek, čas vyměřený k nápravě se chýlí ke 
konci a řadový pracovník jídelny si bezvýsled-
ně láme hlavu, jak hygienické požadavky 
realizovat. Přednáška shrnuje, jak jsme na 
tom ve světle „hygienického balíčku EU“, co 
nás nejvíce trápí a jak obhájit vlastní realizaci 
hygienických standardů a HACCP. 
Po přednášce bude prostor pro vzájemnou 
diskusi, protože jen sdílení zkušeností může 
přinést poznání a snad i lepší zítřky.
Přednášející: Ing. Hana Svobodová 

Zákony nám musí sloužit

Zákony, vyhlášky a směrnice často přidělají 
mnoho starostí. Stejné zákony nám ale také 
mohou v řadě situací významně pomoci. Na 
konkrétních paragrafech bude předvedeno, 
že znalost zákonů se vyplatí – umožní nedělat 

zbytečnou práci, neplatit pokuty a jednodušeji 
prosazovat svá práva. Výběr příkladů bude 
zaměřen na typické situace ve školní jídelně.
Přednášející: Ing. Vladimír Bureš

Dosažené výsledky a novinky 
Asociace společného stravování

V rámci krátkého informačního vystoupení 
budete seznámeni s výsledky činnosti ASPOS, 
bude představen nový systém kreditní podpory 
a redakční projekt krajských nástěnek. 
Součástí vystoupení bude i diskuze nad vašimi 
připomínkami a dotazy.
Přednášející: Mgr. David Koranda

Novinky v legislativě pro školní jídelnu 
Seznámení s několika předpisy, které byly 
v nedávné době změněny, a komentáře k nim. 
K hlavním tématům bude patřit  nařízení 
evropského parlamentu a rady (ES) 
č. 852/2004 o hygieně potravin, školní matrika 
dle školského zákona č. 561/2004 Sb., zákon 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Přesný obsah semináře může být upraven dle 
aktuální situace v legislativě tak, aby přinesl 
účastníkům maximum těch nejnovějších 
informací, které jsou důležité pro řízení 
stravovacích provozů. 
Přednášející: Mgr. František Adámek 

Podrobnosti:
1.  Účast na konferenci je bezplatná (s výjimkou 

školení Novinek v legislativě pro školní 
jídelnu) 

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

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

4.  Vstupné na školení Novinky v legislativě pro 
školní jídelnu  činí 600 Kč. Pro účastníky 
dopolední části konference platí zvýhodněná 
cena 400 Kč.

www.fitfruit.czwww.fitfruit.cz

www.svatos.cz
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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 

13. 3. 2006  Praha SOŠ, SOU a OU, Učňovská 1

14. 3. 2006   Liberec Dům kultury, Soukenné nám. 613

15. 3. 2006  Zlín SZdŠ, Příluky 372

16. 3. 2006 Jihlava DKO, Tolstého 2

20. 3. 2006  Ústí nad Labem Kulturní dům – Corso, Krčínova 801/6

21. 3. 2006  Pardubice ABC klub, Štolbova 2665

22. 3. 2006  Ostrava Kulturní dům – Odra, Výškovická 169

23. 3. 2006  Brno EZŠ, Čejkovická 10

10. 4. 2006  Karlovy Vary Základní škola a ZUŠ, Šmeralova 336/15

11. 4. 2006  České Budějovice ISŠ stavební, Nerudova 59

12. 4. 2006  Olomouc SOU, OU a U, Rooseveltova 79

13. 4. 2006  Hradec Králové  Kulturní středisko MÉDIUM, Jana Masaryka 605

20. 4. 2006  Plzeň SPŠ dopravní, Karlovarská 99

Podrobný popis cesty naleznete na www.jidelny.cz

POZVÁNKA

Krajská konference 
hromadného stravování

Program:

    9.00 –     9.15 Jídelny.cz v roce 2006

    9.15 –     9.40 Informačně-propagační vystoupení

    9.40 – 10.20 Nová legislativa EU – blýskání na lepší časy? 

10.20 – 10.30 Informačně-propagační vystoupení

10.30 – 10.45 Brownies ... a proč si ho neužít s Vitanou...?

10.45 – 11.10 Přestávka – občerstvení s informací hostitelů 

11.10 – 11.40 Zákony nám musí sloužit

11.40 – 11.50 Informačně-propagační vystoupení

11.50 – 12.05 Novinky ve VIS – legislativa a řízení školní jídelny

12.05 – 12.20 Dosažené výsledky a novinky Asociace společného stravování 

12.20 – 12.50 Problematika regionu – diskuse

12.50 – 13.00 Přestávka 

13.00 – 15.00 Novinky v legislativě pro školní jídelnu – placená část
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