
Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun, Školní 242, 267 42 

Broumy, IČO:47515911 

 

Provozní řád školní jídelny – výdejny MŠ Broumy s účinnosti od 1.9.2021 

 

Provozovatel školní jídelny – výdejny:  ZŠ a MŠ Broumy, okres Beroun 

Sídlo: Školní 242, 267 42 Broumy 

IČO: 47515911 

Tel.: 311585107 

Email: jidelnabroumy@seznam.cz 

Zodpovědná osoba: Jitka Rosenbaumová a Jana Hrdličková – pracovnice školní výdejny 

Počet zaměstnanců: Obě  pracovnice výdejny jsou seznámeny se základy hygienického minima, mají 

zdravotní průkaz a vstupní prohlídku od smluvního lékaře 

Skupiny pokrmů výdeje: 

- Dopolední přesnídávka 

- Hotová teplá jídla - oběd 

- Odpolední svačina 

Vymezení činnosti: Příjem a výdej stravy – přesnídávka, oběd, odpolední svačina, příprava nápojů 

Stanovená kapacita: 56 strávníků 

 

Dopolední přesnídávky: Svačiny jsou přiváženy v den spotřeby a uschovány v plastovém boxu, každý 

druh potraviny je oddělen. Nachlazené potraviny (např.pomazánky) jsou převáženy zvlášť 

v termoobalu k tomu určenému. Při příjmu je zkontrolována teplota. Kuchařka po přijmutí uloží 

potraviny do chladničky. Dopolední přesnídávky jsou vydávány od 9:00 – 9:30 hod. 

 

Obědy: Obědy jsou přijímány u vstupních dveří kuchyně, jsou vyjmuty z termoobalů a uloženy  do 

parní lázně, kde je ihned zkontrolována teplota a zapsána. Je sledováno, aby teplota jídla neklesla 

pod stanovenou hranici 60 stupňů Celsia,. Výdej oběda je zajištěn tak, aby doba od jeho uvaření 

nepřekročila 4 h. Obědy jsou vydávání od 12:00 – 12:30 hod. 

 

Odpolední svačiny: Odpolední svačiny jsou dováženy zároveň s obědem. Nachlazené potraviny jsou 

dováženy v termoobalu. Po vyndání z termoobalu je potravinám zkontrolována teplota a jsou uloženy 

v chladničce. Ostatní potraviny jsou vyjmuty z přepravního boxu do boxu určeného k uchovávání 

nechlazených potravin v kuchyni a uloženy na pracovní desku (místo vyhrazené pouze pro tyto účely). 

Odpolední svačiny jsou vydávány od 14:30 – 15:00 hod.  

 

Pitný režim: Nápoje podávané k jídlu i ostatní nápoje určené k zajištění pitného režimu se připravují 

ve výdejně potravin. Jsou to pitná voda, ovocný sirup ředění s pitnou vodou (ředění dle pokynů 

výrobce) a čaj – vyráběný v čajovaru (postup dle pokynů výrobce). Po připravení nápoje je nápoj 

přelit do džbánu. 

 



Nápoje podávané k jídlu jsou podávané v porcelánových hrnkách pouze u stolu, poté jsou 

pracovnicemi výdejny odebrány a umyty v myčce. 

 

Nápoje podávané kdykoliv během dne: Každé dítě má svůj plastový hrneček, který je označeným 

jménem popřípadě značkou. Nápoj je doléván dle potřeby.  

 

Kritické body (HACCP): 

Sledování teploty a času při výdeje pokrmů: Sledování teploty se bude provádět 1x v průběhu výdeje 

a zapisovat do sešitu. Teplota teplých pokrmů musí být min. + 60°C, doba výdeje nesmí přesáhnout 

240 min od dokončení vaření. Zeleninové saláty musí mít max. +8°C.  

 

Likvidace odpadů: Směšný odpad je odkládán do uzavíratelného nerezového koše s jednorázovými 

pytli na odpad a vynášen denně do popelnice umístěné před MŠ. Zbytky potravin jsou odkládány do 

jednorázových plastových obalů s víkem a denně odnášeny. Plastové obaly jsou umístěny do 

jednorázového plastového pytle a denně vynášeny do kontejneru na plasty vedle budovy ZŠ Broumy 

– zajišťují pracovnice výdejny.  

 

Úklid všech prostor je prováděn dle Sanitačního řádu školní jídelny. 

Sanitace termonádob je prováděna ve školní jídelně. 

 

V případě potravinových alergií, je nutné potvrzení a doporučení od lékaře a se zákonným zástupcem 

je písemně dohodnuta forma a úprava stravovacího režimu. Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě 

bez skladování. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách 

školního stravování (dle §2, ods. 7, Vyhl. 107/2005 Sb. O škol.stravování) 

 

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí den předem do 12:00 na email: 

jidelnabroumy@seznam.cz nebo na tel. č. 311585107. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se 

náhrada neposkytuje. První den neplánované nepřitomnosti strávníka ve škole nebo školském 

zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení (dle §4, odst. 9, 

vyhl. 107/2005 Sb. o škol.stravování) 

 

V Broumech dne 1. září 2021 

 

 

                                                                                                                                             Mgr. Libor Kuška 

ředitel ZŠ a MŠ Broumy 

 

 

mailto:jidelnabroumy@seznam.cz

		2021-08-30T15:48:35+0200
	Libor Kuška




