ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
Hradec Králové

Inspekční zpráva

Školní jídelna
Soukromá hotelová škola a Střední odborné učiliště služeb, s. r.
o., Hradec Králové, U Náhona 363
Adresa: U Náhona 363, 503 01 Hradec Králové
Identifikátor: 600 011 771
Zřizovatel: RES, společnost s ručením omezeným, U Náhona 363,
503 01 Hradec Králové
Školský úřad Hradec Králové, Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové
Termín konání orientační inspekce: 18. ledna a 9. února 2000

Čj.
Signatura

Š 01 2000

096 38/00 - 5033
ii1zt306

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI
Předmětem orientační inspekce bylo specifické zjištění v organizaci stravování žáků soukromé
školy.
Soukromá hotelová škola a Střední odborné učiliště služeb, s. r. o., sdružuje tři zařízení:
Střední odborné učiliště služeb IZO: 110 020 545, Soukromou hotelovou školu IZO:
062 062 883 a Školní jídelnu IZO: 108 007 821. Uvedená zařízení jsou umístěna na adrese:
503 46 Třebechovice pod Orebem, Flesarova 49.
Tato inspekční zpráva obsahuje zjištění k zařízení školní jídelny.
Charakteristika zařízení
Škola je vedena jako společnost s ručením omezeným. Majitelem objektu, ve kterém jsou
umístěny všechny uvedené subjekty, je Městský úřad Třebechovice pod Orebem.
Ve výpise z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 11005 je uveden předmět podnikání:
 činnost v oblasti výchovy a vzdělávání - soukromá škola,
 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
 hostinská činnost.
Školní jídelna (dále jen ŠJ) zabezpečuje stravování v průměru pro 69 žáků a zaměstnanců
školy. Dále se zde stravuje přibližně deset cizích strávníků.
Dokumentace zařízení
Zřizovací listina RES, společnost s ručením omezeným byla vystavena v Hradci Králové
1. ledna 1997. Jejím obsahem je předmět činnosti a údaje o statutárním orgánu školy
a společnosti.
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo vydáno
MŠMT ČR dne 21. 10. 1998 pod čj. 28. 800/98-21 s účinností od 1. 9. 1998.
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka
11005 ze dne 13. 8. 1997 pod č. výpisu 20 303/97.
Živnostenský list vydaný právnické osobě dne 20. 12. 1996 pod. čj.: 01813.1-PL,
ev. č. 360200-36358-01.
Smlouva č. 009/99/Ek pod čj. 449/1999 o poskytnutí zvýšené dotace ve smyslu nařízení vlády
č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením ve znění pozdějších doplnění a změn byla uzavřena
30. března 1999 se Školským úřadem v Hradci Králové.
Závazný posudek okresního hygienika v Hradci Králové k zařazení školní jídelny do sítě škol,
vydaný dne 8. 2. 1996 pod čj.: 223.3/96/15.
Organizace stravování
Školní jídelna je umístěna v přízemí hlavní budovy školy. Organizace výdeje stravy probíhá
formou restauračního stravování ve dvou místnostech jídelny, dle rozvrhu výuky v časovém
úseku 11:00 - 12:30 hodin. Místnost, která má kapacitu 16 míst, je určena pro zaměstnance
školy a obsluhující personál. Ten je složen z žáků učebního oboru kuchař, číšník
a pedagogického dozoru. Druhou jídelnu, která má kapacitu 24 míst, využívají další žáci školy
a cizí strávníci. Obě místnosti jsou standardně upravené.
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Pro příchod cizích strávníků je určen hlavní vchod. V místnosti recepce je upraven prostor
k odkládání oděvu. Strávníkům jsou nabízena dvě hlavní jídla, jednotná je polévka a nápoj.
Zajištěna je i možnost nákupu dalších druhů nápojů.
Provozní řád školní kuchyně je zpracován a umístěn na nástěnce.
Vedením školy byly předloženy tři zápisy Okresní hygienické stanice (dále jen OHS) Hradec
Králové (3. 1. 1995 bez uvedeného čj., 4. 1. 1995 pod čj.: 223.5/95/459, 23. 3. 1995 bez
uvedeného čj.). Zápis ze dne 23. 3. 1995 obsahuje souhlasné stanovisko ke stravování cizích
strávníků a zároveň uvádí připomínky ke stravovacímu provozu s určením termínů jejich
plnění.
Odborné zjištění
Odborné zjištění bylo provedeno referentkou Školského úřadu Hradec Králové.
Kontrolní činnost byla zaměřena na skladbu jídelního lístku, spotřební koš potravin
a dodržování technologických postupů. Dále byla provedena kontrola záručních lhůt potravin,
zdravotních průkazů, proškolení bezpečnosti práce, finančních normativů, vzorků pokrmů
a hygienických předpisů.
1. Skladba jídelního lístku - listopad 1999
Doporučení OHS ke tvorbě jídelního lístku tak, aby byl plněn spotřební koš potravin na
strávníka a den v gramech, dle vyhlášky MŠMT ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování.
/hlavní jídla v měsíci/
potravina

doporučení OHS

skutečnost
I.skupina

II. skupina

maso porcované - hovězí

2x

4x

1x

maso porcované - vepřové

2x

5x

1x

maso dělené

4x

4x

--

maso mleté

4x

3x

--

drůbež

2x

2x

1x

ryby

2x

1x

1x

bezmasá jídla sladká
bezmasá jídla slaná

2x
2x

1x
---

3x
5x

brambory
bramborové knedlíky

4x
2x

10x

10x

knedlíky houskové

2x

5x

--

rýže

4x

4x

--

těstoviny

4x

3x

2x

luštěniny

2x

--

--

přílohy:

četnost /týden/

četnost /měsíc/

zeleninové saláty

3x

2x

7x

ovoce

2x

--

--
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Hodnocení jídelního lístku:
Hlavní pokrmy: v měsíci listopadu 1999 nebyly zastoupeny luštěninové pokrmy, mléčné
výrobky a ovoce.
Polévky: v měsíci listopadu 1999 se opakuje hovězí polévka 8x, pouze zavářka do polévky se
liší. Luštěninové polévky byly zastoupeny 2x v měsíci - doporučení je 4x.
Vedoucí kuchař vaří dle daných norem a technologické postupy jsou dodržovány.
2. Záruční lhůty potravin
potravina

minimální trvanlivost

pribina Lux

09. 05. 2000

mléko

28. 03. 2000

droždí

07. 02. 2000

instantní čaj

20. 05. 2000

kečup

06. 10. 2000

broskve

31. 12. 2003

mouka hrubá

04. 2000

Prošlé záruční lhůty nebyly při kontrole zjištěny. Vejce nebyly skladovány odděleně od
ostatních potravin.
3. Kontrola zdravotních průkazů
Zdravotní průkazy byly v den kontroly předloženy. Proškolení z hygienického minima chybí
u jedné pracovnice.
4. Kontrola proškolení z bezpečnosti práce
Instruktáž a záznam o proškolení z bezpečnosti práce je provedena a doklady jsou založeny.
Poslední školení bylo provedeno dne 17. 9. 1999.
5. Kontrola finančních normativů
Finanční normativy pro žáky školy jsou stanoveny ve výši 20,- Kč. Finanční normativy jsou
stanoveny v rozmezí dané vyhláškou MŠMT ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů.
6.Vzorky pokrmů
Jídelní lístek:
17. ledna 2000 - vepřová kýta na paprice, houskový knedlík, míchaný zeleninový salát.
V den kontroly nebyly předloženy vzorky pokrmů.
7. Hygienické předpisy
Pracoviště bylo v den kontroly ve vzorné čistotě. Zaměstnanci školní jídelny dodržují
hygienické předpisy - pokrývky hlavy, čistý oděv, upravené ruce bez prstýnků. Pro odkládání
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civilního a pracovního oděvu nejsou k dispozici dělené skříňky.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ











Zřizovací listina RES, společnosti s ručením omezeným ze dne 1. ledna 1997 bez
uvedeného čj.,
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vydané
MŠMT ČR dne 21. 10. 1998 pod čj. 28. 800/98-21 s účinností od 1. 9. 1998,
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 11005 ze dne 13. 8. 1997 pod č. výpisu 20 303/97,
Živnostenský list vydaný právnické osobě dne 20. 12. 1996 pod. čj.: 01813.1-PL,
ev. č. 360200-36358-01,
Smlouva č. 009/99/Ek pod čj. 449/1999 o poskytnutí zvýšené dotace ve smyslu nařízení
vlády č. 324/1996 Sb., ze dne 30. března 1999,
Závazný posudek okresního hygienika v Hradci Králové k zařazení školní jídelny do sítě
škol, vydaný dne 8. 2. 1996 pod čj.: 223.3/96/15,
zápis z hygienického šetření vydaném OHS Hradec Králové dne 3. 1. 1995 bez uvedeného
čj.,
hodnocení pestrosti jídelního lístku za měsíc prosinec 1994 provedené OHS Hradec
Králové dne 4. 1. 1995 pod čj.: 223.5/95/459,
zápis z hygienického šetření vydané OHS Hradec Králové dne 23. 3. 1995 bez uvedeného
čj.,
podklady pro odborné zjištění: jídelní lístky, výdejky a spotřební koš potravin, zdravotní
průkazy, záznam o proškolení bezpečnosti práce.

ZÁVĚR
Školní jídelna vychází z požadavků školního stravování. Rezervy jsou v plnění spotřeby
luštěnin, mléčných výrobků a ovoce. Žáci jsou vedeni k získávání a dodržování zásad
společenského a kulturního stolování a chování.
Neefektivní využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem
k účelu jejich poskytnutí nebylo zjištěno.
Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců školy na velmi dobré úrovni.
Doporučení:
 doplnit proškolení hygienického minima jedné pracovnice,
 respektovat větší pestrost jídel při sestavování jídelních lístků,
 plnit spotřební koš potravin,
 dodržovat zásady pro odběr a uchování vzorků pokrmů v zařízeních společného
stravování,
 zajistit pro odkládání civilního a pracovního oděvu zaměstnanců školní jídelny dělené
skříňky,
 skladovat odděleně od ostatních potravin vejce.

Inspekční zpráva - str. 5

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Jaroslav Kadlec

Kadlec J. v. r.

Členové týmu

Miloslava Beránková

M. Beránková v. r.

Externí spolupracovníci

Jiřina Fridrichová

V Rychnově nad Kněžnou dne 10. února 2000

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 15. února 2000
Razítko

Ředitel školy

Podpis

Dr. Petr Hájek

Hájek v. r.

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školského zařízení dle § 18 odst. 3, 4
zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších
předpisů.
Dle § 19 odst. 8 téhož zákona může ředitelka školského zařízení 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

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
Dodržuje, čerpá účelně, efektivně
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Neplní, není v souladu

Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
29. února 2000
14. února 2000

Školský úřad
Zřizovatel
Připomínky ředitele
Datum
---

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
--Nebyly podány
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
096 63/00-1004
096 44/00-1004

