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1. Základní údaje

Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres

Příbram, Chlum 16, 262 93  Nalžovice - příspěvková organizace. 

   IČO:  71000461 

   Školní jídelna je součástí budovy školy. Je zde umístěna školní kuchyně, školní jídelna, 

sklady a sociální zázemí pro zaměstnankyně ŠJ. 

   Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance základní školy a školní družiny, 

mateřské školy a školní jídelny. 

   Kapacita ŠJ:       240 obědů 

   Velikost jídelny:      60 míst k sezení pro žáky 

25 míst k sezení pro děti MŠ 

Výdej probíhá ve dvou nebo třech etapách dle rozvrhu vyučovacích hodin základní školy. 

   Průměrný denní počet obědů: 120 

   Průměrný denní počet svačinek:    45 dopoledních, 30 odpoledních 

   Zaměstnankyně školní jídelny:       

Hana Červenková  vedoucí školní jídelny úvazek 0,5 

Milena Šmídková   hlavní kuchařka úvazek 1,0 (dlouhodobě nemocná) 

Ivana Kozlová         kuchařka úvazek 1,0 

Jana Pudilová  pomocná kuchařka úvazek 1,0 (zástup v době nemoci) 

Eva Sosnovcová pomocná síla  úvazek 0,375 

Celkem provozní zaměstnanci  úvazek 2,875 

2. Údaje o provozu
Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., to znamená, že se řídí výživovou normou a

rozpětím finančního limitu na nákup potravin stanovenými v této vyhlášce. 

   Finanční prostředky na uvaření obědů jsou poskytovány z několika zdrojů. Potraviny si 

hradí strávníci, platové finanční prostředky jsou hrazeny z peněz poskytnutých krajským 

úřadem a provozní náklady hradí Obec Nalžovice. 

   Zaměstnankyně ve školní jídelně musí dodržovat požadavky na hygienu ve stravovacích 

službách. 

   Vedoucí školní jídelny a se zúčastnila semináře Dietní stravování a alergeny, Seminář o 

sestavování a pestrosti jídelníčku a školení hygienického minima. Také všechny ostatní 

zaměstnankyně školní jídelny prošly školením hygienického minima. 

   Od začátku letošního školního roku označujeme v jídelníčku alergeny, které jsou obsaženy 

v potravinách. Seznam alergenů je vyvěšen na viditelných místech v budově školy vedle 

jídelníčku nebo na webových stránkách školy. Na jídelníčku alergeny označujeme číslem, 

vedle jednotlivých pokrmů. 



   V letošním školním roce byly ve školní kuchyni provedeny jen běžné provozní opravy. 

Během letních prázdnin truhlář opravil pracovní stoly v kuchyni.  Byla provedena výmalba 

skladů, kanceláře a sociálního zázemí pro zaměstnankyně. V kuchyni a v jídelně byl opraven 

popraskaný strop. 

 

   V letošním roce zřizovatel schválil investiční dotaci na pořízení nového elektrického 

sporáku v celkové částce cca 60 000,- Kč. Dodání během srpna až září 2015 od Alby 

Hořovice. Dále jsme zakoupili novou lednici za 10 000,- Kč, ponorný mixer za 1 800,- Kč. 

 

   SRPDŠ při Základní škole Chlum z výnosu školního plesu zakoupilo nové stoly do školní 

jídelny v částce 23 000,- Kč.  

 

   Informace o školní jídelně -  provozní řád, aktuální jídelníček a jiné informace si mohou 

strávníci najít na webových stránkách ZŠ a MŠ Chlum, nebo jsou vyvěšeny na nástěnkách 

v budově školy. 

 

 

3. Údaje o stravování 
   Stravování ve školní jídelně je řízeno výběrem nejvhodnějších jídel dle zdravé výživy. 

Samozřejmě se musí zohlednit i stravování v mateřské škole. Žáci mají dostatečně velké 

porce s možností přídavku.  

    

   Oběd tvoří polévka, hlavní jídlo, nápoj (čaj, sirup, mléko nebo kakao). Jako příloha jsou 

zařazovány zeleninové saláty, mléčné dezerty, cereální tyčinky, moučníky nebo všechny 

druhy dostupného čerstvého ovoce. 

 

   V mateřské škole dostávají děti ke svačině vždy ovoce nebo zeleninu a samozřejmě nápoj. 

  

   Dostatečné množství tekutin poskytuje školní jídelna během dne ve škole, v mateřské škole 

i v družině. 

 

      Jídelníček je nutno sestavovat tak, abychom dodrželi limity ve spotřebním koši. 

 

 

4. Další aktivity    

   Jídelníček se snažíme obměňovat, aby se neopakovaly stále stejné pokrmy. Alespoň jednou 

měsíčně zařazujeme nové jídlo, které ještě strávníci od nás neznají. Snažíme se také používat 

nové suroviny, které propaguje zdravý životní styl.  

 

   Zaměstnankyně školní jídelny se zapojují do akcí pořádaných školou. Pečeme vánočky na 

vánoční jarmark, koláče do tomboly na školní ples a koláče a perníčky na pohádkový les. 

Spolupracujeme se školní družinou, pomáháme jim dopéci jejich cukrářské výrobky. 

 

 

 

 

 

V Chlumu dne 6. 8. 2015     Červenková Hana 

                                                                                                    vedoucí ŠJ 

 


