
Základní škola a Mateřská škola Dubné 
Dubné 35 

373 84 Dubné 

IČ 750 00 547 
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Vypracoval: Ing. Petra Voborská 



1. Úvod 
 

Školní jídelna organizačně spadá pod Základní školu a mateřskou školu Dubné.  Počet pracovníků školní 

jídelny je šest (vedoucí ŠJ, dva kuchaři a tři pomocné kuchařky).  

Zaměstnanci jídelny prochází pravidelnými školeními pro zachování správných pracovních postupů a 

dále své dovednosti rozvíjejí samostudiem (za pomoci odborné literatury a sběrem informací z oboru). 

Získané vědomosti si zaměstnanci mezi sebou předávají při poradách pracovního týmu. Zaměstnanci 

kuchyně se dále řídí koncepcí školního stravování. 

Důležité pro stravování dětí je nejen kvalitní jídlo, ale také servis a prostředí. Jídelna se dlouhodobě 

snaží o příjemné prostředí, milý přístup ke strávníkům a dobrou komunikaci s rodiči. Podněty ke 

zlepšení často přinášejí i učitelé, kteří se v jídelně také stravují a zároveň mají blíže k dětským 

strávníkům.  

Školní jídelna si uvědomuje, že jejím úkolem není pouze děti nasytit, ale také ukázat gastronomické 

možnosti a vychovávat ke zdravějšímu životnímu stylu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Semináře a školení v roce 2017 
 

Semináře a školení v roce 2017: 

 

26.10.2017  Hygienické požadavky ve strav. službách Ilona Melmerová 

         Marie Maxová 

 

23.10.2017  Pestrá strava a nutriční doporučení  Ing. Petra Voborská 

 

6.3.2017  Hygienické minimum    Ing. Petra Voborská 

 

 

3. Počet přihlášených strávníků 
 

Počet strávníků za školní rok 2017/2018 

 

Přesnídávky a svačiny MŠ do 6let  97 

MŠ od 7let  1 

Oběd    MŠ do 6  138 

   MŠ od 7let  1 

   ZŠ 7-10 let  158 

   ZŠ 11-14 let  118 

   ZŠ 15 a více let  27 

   zaměstnanci  52 

   cizí strávníci  4 

 

 

 

 



4. Uvařená jídla za rok 2017 
 

Přehled uvařených jídel za rok 2017 : 

(jak vydaných, tak odvezených do výdejen MŠ Čakov a MŠ Žabovřesky) 

 

 

 

 

 

5. Cena obědů na rok 2017 
 

Cena obědů na rok 2017 byla stanovena následovně: 

Potraviny:    22,00 Kč 

Věcná režie:        8,54 Kč 

Mzdová režie:    14,58  Kč 

Celková kalkulace na 1 oběd  45,12 Kč  

 

 

 



6. Dodavatelé 
 

Školní jídelna má několik stěžejních dodavatelů, se kterými dlouhodobě spolupracuje a 
v maloobchodních řetězcích vykrývá pouze nenadálé potřeby. 

Maso:   Jihočeská masna, a.s. 

   Antoni CZ, s.r.o. 

   Ondrej Schmidt 

Bidfood Czech Republic, s.r.o. 

Vodňanská drůbež 

 

Zelenina:  Václav Christelbauer 

   Ondrej Schmidt 

 

Vejce:   Mavela, a.s. Dynín 

 

Suché potraviny: Flosman, a.s. 

   Unilever food solutions (Exver food) 

    

Nápoje:   Bonno gastro servis, s.r.o. 

   Drana catering, s.r.o. 

   Catus spol. s.r.o. 

 

Pečivo:   Penam, a.s. 

   K III, spol. s.r.o., pekárna Srnín 

 

Mlékárenské výrobky: Madeta, a.s. 

 

Dodavatelé specializovaní na přírodní potraviny vhodné pro školní stravování dětí: 

   Jaroslav Kostera, J.K. Food 

   TS Foods 

   Supremo food, s.r.o 



7. Investice  
 

V roce 2017 byl zakoupen nápojový automat v jídelně od České společnosti Bonno, jež je naším 

dodavatelem nápojových koncentrátů. Společnost Bonno hledí na nejnovější odborné poznatky a 

výživové trendy. Standardem je absence umělých barviv a sladidel při zachování přírodní svěží chuti. 

 

DÍKY NOVÉMU NÁPOJOVÉMU AUTOMATU MŮŽEME PŘIPRAVIT TAKÉ OVOCNÉ NÁPOJE PŘÍMO 

OD PRODUCENT Z TROPICKÉ OBLASTI S VYSOKÝM OBSAHEM OVOCNÉHO PODÍLU. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dále byl v roce 2017 zakoupen nový počítač do kanceláře vedoucí jídelny. 



8. Reprezentace školní jídelny: 

 

Švédská mezinárodní kuchyně – 8.2.2017 
 

Ve spolupráci s dodavatelem Bidfood Czech Republic, s.r.o. navštívil školu kuchař – odborník na 

mezinárodní kuchyni a proškolil kuchaře v oblasti Švédské kuchyně. Tento den se vařilo švédské 

menu a děti byly pomocí informačních letáčků informováni o této mezinárodní kuchyni a jejich 

jedinečnostech. 

 

Příprava svačinek dětmi z mateřské školy – 17.-18.10.2017 
 

Školkové děti si samy přišly připravit svačinu do jídelny. K dispozici dostaly housky, zeleninu a 

připravené pomazánky. Napřed si housku namazal každý sám dle chuti a poté nazdobil podle předlohy. 

A tak se na děti najednou svačiny dívaly a smály. Nakonec přišlo na řadu ovoce. Z mandarinek, banánů 

a pomerančů vznikaly na stole sluníčka a palmičky, které děti s chutí snědly. 

 

 

 

 

 

 



Gastrofest – 4.11.2017 
 

V sobotu 4. listopadu proběhl v základní škole první ročník ojedinělé akce Gastrofest, při které měla 

široká veřejnost příležitost ochutnat produkty naší školní kuchyně. Součástí akce byl raut, ukázka 

přípravy jídel včetně ochutnávky, kavárna a koktejlový bar pod vedením našich současných a bývalých 

žáků a další atrakce. Vzácným hostem na akci byl pan režisér Troška. 

Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Jihočeského kraje pan Zdeněk Dvořák. 

 

Publikace projektu: 

TV Šlágr: https://www.youtube.com/watch?v=jlDFPYWJJeI&feature=youtu.be 

Portál jídelny: https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1809 

 

 

 

 

 

Dubné, 1. 2. 2018                                                                              Ing. Petra Voborská,  

vedoucí školní jídelny 


