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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 

                                                           27 dětí MŠ   

     Děti z malé MŠ 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:    45 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 10. 4. 2022 Mgr. Jana Mazurová. Centrum vzdělávání a praxe ATIV s.r.o. 

      

   Jídelníček vyvěšujeme na webu školy, na stránkách www.strava.cz a v tištěné podobě na 

nástěnkách v budově školy. 

 

   Během podzimu a zimy žáci stále 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. 

   Provádí se úklid a důkladná dezinfekce všech prostor. Všude na pracovišti jsou rozmístěny 

nádoby s desinfekčním prostředkem a antibakteriálním mýdlem. Používají se jen jednorázové 

utěrky, rukavice a roušky. 

   Během května a června došlo k částečnému uvolnění na hygienických požadavcích. 

http://www.strava.cz/


Rekonstrukce v ŠJ. 

   V březnu se v jídelně provedla revize elektrospotřebičů a revize plynového sporáku a 

rozvodů plynu. Během dubna přijela servisní kontrola na multifukční pánev a konvektomat. 

V červnu prošla technickou prohlídkou myčka na nádobí. V průběhu letních prázdnin se 

v jídelně opravila malba v kuchyni, vymalovala se zčásti jídelna. V jídelně se provedlo 

obložení stěny u výdejních okének a instalovaly se nerezové pojezdy pod výdejními okénky. 

 

 

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.   

   Dále jsme spustili nový modul od programu stravování - firma Vis Plzeň, kde mají rodiče 

možnost přihlášky a odhlášky stravy přes internet. 

 

   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 obměňujeme, aby se neopakovaly stále stejné pokrmy, ale stejně jako v loňském 

roce bylo nutné často improvizovat, z důvodu odchodu žáků do karantény. Bylo nutné při 

poklesu stavu strávníků měnit jídelníček, aby nedocházelo k procházení data spotřeby 

potravin v případě, kdy by se včas nespotřebovalo nakoupené zboží. 

   Vzhledem k ekonomické situaci ve světě (Covid-19 a válka na Ukrajině), kdy ceny potravin 

vzrostly o desítky procent, bylo také nutné šetřit na doplňcích k obědu. Na základě tohoto 

stavu jsme se rozhodli od nového školního roku zvednout ceny stravného o 4 – 6 Kč. 

 

   V tomto školním roce se se mnoho akcí konaných pro veřejnost nekonalo. Jediná výjimka 

byl dětský den – Pohádkový les, do kterého jsme se společně se SRPŠ zapojili.    

 

 

 

V Chlumu dne 25. 8. 2022     Červenková Hana 

                                                                                                    vedoucí ŠJ 


