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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 pracovnice ŠJ. 

 

   Jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance základní školy a školní družiny, 

mateřské školy a školní jídelny. 

 

   Kapacita ŠJ:          240 obědů 

   Velikost jídelny:        60 žáků 

                                                           28 dětí MŠ   

     Děti z MŠ 1 se stravují přímo ve své třídě. 

  

 

   Výdej probíhá v etapách dle rozvrhu jednotlivých tříd a potřeb mateřské školy, tak aby se 

jednotlivé třídy mezi sebou nepromíchaly. Výdej stravy probíhá od 11.30 hod. do 13.30 

hodin. 

 

   Průměrný denní počet obědů: 180 

   Průměrný denní počet svačinek:    40 dopoledních, 35 odpoledních 

 

   Pracovníci školní jídelny:        

 

Hana Červenková    vedoucí školní jídelny úvazek 0,5 

Ivana Kozlová     hlavní kuchařka  úvazek 1,0  

Zdeňka Podzimková         kuchařka   úvazek 1,0 

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. 

    

   Finance 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. 

 

   Pracovnice ve školní jídelně dodržují požadavky na hygienu ve stravovacích službách. Nosí 

ochranné pracovní oděvy a obuv. 

       

   Všechny zaměstnankyně školní jídelny prošly školením hygienického minima on-line 25. 2. 

2021 Mgr. Jana Mazurová. Centrum vzdělávání a praxe ATIV s.r.o. Také jsme se účastnily 2x 

on-line vaření s firmou Intergast. 

      

   Jídelníček vyvěšujeme na webu školy, a i v papírové podobě po budově školy. 



 

   Tento školní rok byl netypický. V říjnu byly uzavřené školy, vařilo se pouze pro mateřskou 

školu a zaměstnance. V listopadu se přidali žáci 1. a 2. třídy. Před Vánoci začala rotační 

výuka, třídy se střídaly po týdnu. Po vánočních prázdninách chodí do školy a na obědy pouze 

MŠ, 1. a 2. třída plus zaměstnanci. Březen a část dubna je škola úplně uzavřená. Od půlky 

dubna opět probíhá rotační výuka a všichni žáci se vrátili až v polovině května. 

   V tomto období se prováděl úklid a důkladná dezinfekce všech prostor, aby bylo vše 

připraveno na nástup žáků a dětí z MŠ. Všude na pracovišti jsou rozmístěny nádoby 

s desinfekčním prostředkem a antibakteriálním mýdlem. Používají se jen jednorázové utěrky, 

rukavice a roušky. 

   Děti chodí na obědy v oddělených skupinách, udržují rozestupy. Kuchařky po každé 

skupině, která se naobědvá, dezinfikují všechny povrchy. Při mytí nádobí se používá 

dezinfekce. Příbory jsou jednotlivě balené do ubrousků a kuchařky je dětem rozdávají. 

Strávníci sedí odděleně v dostatečném rozestupu. V jídelně jsou nainstalovány ochranné 

přepážky. 

 

Rekonstrukce v ŠJ 

   Během letních prázdnin probíhá ve školní jídelně velká rekonstrukce, Dochází k výměně 

kanalizace a vodovodního potrubí. To znamená, že všechny stroje z kuchyně a skladů se 

musely odpojit a vystěhovat. Odstranily se všechny podlahy v kuchyni, ve skladu, škrabce, 

chodbě, na záchodě a částečně v jídelně. Vykopaly se staré rozvody, nainstalovaly se nové.  

Zavezly se výkopy, zabetonovaly, podlaha se natřela hydroizolací a následně se zalila 

betonem. Poté se položila nová protiskluzová dlažba. Opravily se všechny obklady, stěna u 

výdejních okének se obložila celá znovu. Výdejní okénka se zrekonstruovaly, osadí se roletou 

a v jídelně se osadí nerezové pojezdy, které budou sloužit na odkládání táců. Ve skladu 

suchých potravin se udělá nová podlaha, vymění se regál na potraviny. Ve škrabce na 

brambory se udělají nové rozvody vody a kanalizace, nová podlaha a osadí se nová výlevka a 

dřez. Na chodbě se vyměnily patery staré zárubně, protože už byly značně prorezlé. Na 

chodbě se položí nová dlažba a zrekonstruuje se v šatně sprchový kout, prostor pro umyvadlo 

a pračku. Také záchod se celý zrekonstruuje. Do kuchyně se pořídí nový nerezový stůl na 

zpracování masa a dva nové nerezové regály na ukládání nádobí. V jídelně se následně položí 

nová podlaha. 

 

 

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, kde jsou malé děti a potřebují 

trochu jinou konzistenci jídla než velcí strávníci. Žáci mají dostatečně velké porce s možností 

přídavku.  

   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.   

   Oběd tvoří polévka, hlavní jídlo, nápoj (čaj, sirup, mléko, kakao nebo voda s citronem), 

nápoj si mohou děti vybrat dle chuti, a to jak sladký, tak neslazený. 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 nějaký 

nápoj.  



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

i v družině. 

   Jídelníček je nutné sestavovat tak, abychom dodržely limity spotřebního koše.  

 

4. Další aktivity    

 

   Jídelníček se snažíme obměňovat, aby se neopakovaly stále stejné pokrmy, ale v letošním 

roce bylo vaření dost nejisté, protože jsme nevěděly, jak budou děti a žáci chodit na obědy. 

Mohlo se stát, že půjdou celé třídy ze dne na den do karantény, proto jsme musely často měnit 

jídelníček, tak abychom spotřebovaly potraviny a nezůstávaly nám žádné zbytky na skladě. 

   V tomto školním roce se z pochopitelných důvodů žádné akce pro veřejnost nekonaly. 

 

 

 

 

 

 

 

V Chlumu dne 17. 8. 2021     Červenková Hana 

                                                                                                    vedoucí ŠJ 


