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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI
Charakteristika zařízení
Školní jídelna je součástí soukromé školy AHOL-Střední odborné školy, s. r. o., Dušní 8/1106,
703 00 Ostrava-Vítkovice. Její právní forma je uvedena ve Výpisu z obchodního rejstříku,
vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 1659, ze dne 27. srpna
1997, jako společnost s ručením omezením, předmětem podnikání je provozování střední
odborné školy. Statutární orgán představují dva jednatelé: RNDr. Ivana Ašmerová a JUDr.
Josef Holík.
Ve školní kuchyni se vyvařuje 250 až 280 obědů pro strávníky z těchto subjektů:
I.
AHOL- Střední odborná škola, s.r.o.,
II.
AHOL-Vyšší odborná škola, s. r. o.,
III.
Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě, s. r. o.,
IV.
ISŠ dopravní, Odborné učiliště a Učiliště,
V.
SOŠ ochrany osob a majetku,
VI.
VŠB-Technická univerzita Ostrava,
VII. VISTA, s. r. o.,
VIII. cizí strávníci
Dokumentace zařízení
V platném rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol s čj: 30 820/99-21, vystaveném dne
16. listopadu 1999, je školní jídelna uvedena jako součást soukromé školy AHOL-Střední
odborné školy, s. r. o., Dušní 8/1106, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Se Školským úřadem Ostrava
je uzavřena smlouva o zvýšení dotace, označená č. 8/98 na školní rok 1999/2000, datovaná
dne 27. listopadu 1998, která je v souladu s §6 nařízení vlády č. 324/1996 Sb., ve znění
321/1998 Sb., a zákona č. 306/1999Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytovaných
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Ve smlouvě je uvedena určená
zvýšená dotace ve výši 100% normativu upraveného na podmínky okresu. Příjemcem dotace je
AHOL-Střední odborná škola, s. r. o., Dušní 8, Ostrava-Vítkovice, zastoupená zřizovatelem
JUDr. Josefem Holíkem. Dodatkem č. 1 ze dne 27. ledna 1999 k této smlouvě o zvýšení
dotace byla provedena změna v poskytnutí zvýšené dotace ve školním roce 1999/2000, a to na
výši 90 % normativu.
Organizace stravování
Stravování se řídí podrobně zpracovaným provozním a organizačním řádem školní jídelny.
Estetická úroveň a kultura stolování je nadstandardní. K tomuto hodnocení přispívá nejen
příjemné prostředí a vkusná úprava stolů, ale i restaurační obsluha v jídelně v Dušní 8, v době
od 12:00 do 13:00 hodin, která je prováděna v rámci praktické výuky žáků hotelové školy.
Strava se také rozváží do výdejen AHOL-Střední odborné školy, Šalounova 56 v OstravěVítkovicích a AHOL-Vyšší odborné školy, Petruškova 4 v Ostravě-Zábřehu. Výdej obědů je
prováděn formou samoobsluhy. Vzhledem k tomu, že strávníky jsou žáci středních škol a vyšší
odborné školy, není v jídelně určen pedagogický dozor.
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Odborné zjištění
Vyhláška MŠT ČR č. 48/1993 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, je
k dispozici u vedoucí školní jídelny a je při vedení jídelny uplatňována.
V souladu s §3 odstavec 1 ředitel školy určil a projednal s vedoucí školní jídelny podrobnosti
provozu jídelny uvedené v provozním a organizačním řádu školní jídelny.
Dle §4 odstavec 1 se řídí vedoucí jídelny platnými výživovými normami, sleduje průměrnou
spotřebu potravin a dodržuje finanční normativ na nákup potravin, který je ve
stanoveném rozpětí.
Příprava pokrmů se řídí § 4 odstavec 5, postupuje se podle platných receptur pro školní
stravování.
Počet pracovníků školní jídelny odpovídá doporučenému ukazateli, kterým se zohledňuje počet
pracovníků v jídelnách Školským úřadem Ostrava. Vedoucí školní jídelny řídí práci dvou
kuchařek a pracovnice v provozu.
Finanční limit činí 16,60 Kč. V tomto limitu je připravována strava i pro dospělé strávníky.
Normování je prováděno podle platných receptur pro školní stravování v kategorii 15 - 18 let a
to na předepsaném tiskopise - výdejka potravin. V záhlaví výdejky je uváděn název receptur,
číslo receptury, počet připravovaných porcí. Denně je výdejka potravin odepisována ze
skladových karet, uzavřena a je sledován rozdíl mezi spotřebou a finančním limitem. Tento
rozdíl je celoročně kumulován a vyrovnáván. Při namátkové kontrole nebylo zjištěno porušení
technologických postupů.
Měsíčně jsou uzavírány skladové karty a je prováděna měsíční uzávěrka hospodaření školní
jídelny.
Kontrola skladu byla zaměřena na dodržování záručních lhůt potravin a na dodržování zásad
hygieny ve skladech. Potraviny jsou v regálech uloženy dle sortimentu. Jejich množství
odpovídalo spotřebě. Nedostatky nebyly zjištěny. Vedoucí školní jídelny byla upozorněna na
platnost zákona o potravinách č. 190/1998 Sb.
Hygiena provozu je dodržována. Kuchyně je vybavena velmi dobrým technologickým
zařízením, moderním konvektomatem, nerezovými pracovními stoly, dřezy a nerez nádobím.
K rozvozu stravy jsou používány termoporty s elektrickým ohřevem a termonádoby s nerez
vložkami.
Při kontrole zdravotní dokumentace nebyly zjištěny nedostatky. Pracovnice školní jídelny
předložily platné zdravotní průkazy, ve kterých je uveden záznam o proškolení z hygienického
minima podle vyhlášky MZ č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocím.
Zaměstnankyně dodržují zásady osobní hygieny. Při přípravě jídel měly vhodné a čisté
oblečení, bílé pracovní kalhoty a blůzy, pracovní obuv, používaly pokrývku vlasů. V jejich
šatně je vyřešeno oddělené ukládání pracovních a civilních oděvů.
DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ
Moderní vybavení školní kuchyně je také využíváno pro praktickou výuku některých
speciálních témat technologie přípravy pokrmů, která běžně probíhá v žákovské laboratorní
kuchyni s cvičnou jídelnou s novým nábytkem a inventářem moderního restauračního provozu,
sloužící k nácviku dovedností v technice obsluhy a stolničení. Velkým kladem obou kuchyní je
komplexní vybavení kuchyňských zařízení v nerezové úpravě.
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VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ












platné rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení ze dne 16. listopadu 1999 s čj.:30 820/99-21
výpis z obchodního rejstříku
smlouva o zvýšení dotace č. 8/98 na školní rok 1999/2000, včetně dodatku č. 1
provozní a organizační řád školní jídelny
smlouva o zajištění stravování pro všechny další strávníky
závazné posudky KHS se souhlasem s uvedením školní a cvičné kuchyně do provozu a se
zřízením průběžné jídelny v budově školy v Šalounové ul.č. 56 v Ostravě-Vítkovicích
platné výživové normy
receptury pro školní stravování
výdejky potravin
skladové karty
zdravotní dokumentace zaměstnanců

ZÁVĚR
Při orientační inspekci specifických zjištění ve školní jídelně , která je součástí AHOLStřední odborné školy, s. r. o., nebyly shledány závady. Všechna zjištění byla výrazně
pozitivní, proto je toto zařízení hodnoceno jako příkladné.
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Školní inspektorka

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Vítězslava Kobzová

Ing. Vítězslava Kobzová v. r.

Pracovnice ŠÚ Ostrava

Jaroslava Proroková

Jaroslava Proroková v. r.

V Ostravě dne 27. ledna 2000

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 28. leden 2000
Razítko

PhDr. Miloslav Kovář v. r.

PhDr. Mgr. Miloslav Kovář

Podpis ředitele

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
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Dle § 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
Hodnotící stupnice
Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Ještě vyhovující
Nevyhovující
Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Širší slovní hodnocení
Zcela mimořádný, příkladný
Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň
Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.
Dodržuje, čerpá účelně, efektivně
Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad Ostrava, Matiční 29,

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
4. únor 2000

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
146 64/00-11108

28. leden 2000

JUDr. Josef Holík v. r.

729 00 Ostrava

Zřizovatel: JuDr. Josef Holík,
B. Václavka 18, 700 30 Ostrava-Bělský les
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