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Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, 
příspěvková organizace, 

Olomoucká 336, 79368 Dvorce 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

54. ŠKOLNÍ JÍDELNA – ŘÁD HACCP 
Číslo jednací:  Spisový znak / skartační znak    380/2018                  A.1      A5 

Vypracoval: Jana Jaroušová – vedoucí školní jídelny 

Schválil: Mgr. Olga Vlachová - ředitelka školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2018 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
Pozn. JM: Text této směrnice není a nemůže být univerzálně platný dokument, každá organizace si ji musí upravit na své 
podmínky.  

 
 
Identifikace provozovny: 
 
Provozovatel:         ZŠ a MŠ Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace,  
Adresa:            Olomoucká 336, 793 68 Dvorce 
Oblast činnosti:              stravovací služby – školní jídelna 
Vymezení činnosti:          vaření hotových jídel, zeleninové saláty, moučníky 
                            
Průměrný objem výr.:      cca 180 obědů 
Počet zaměstnanců:        3 (l vedoucí kuchyně – 0.7 úvazek, l kuchařka celý úvazek, 
                                            l kuchařka 0.5 úvazek) 
 
 
Přehled připravovaných a podávaných pokrmů /výrobků 
 
Skupiny pokrmů a jejich charakter        -     teplá hotová jídla, studené pokrmy, zeleninové saláty,       

         moučníky 
                                 pečivo (nákup od dodavatelů) 

 
Určení výrobků                                       -     spotřebitel - strávník 
 
Používané rizikové suroviny: syrové maso, mražené maso, mražené suroviny 
                                            mražené ryby a mořské plody 
                                            mléko a mléčné výrobky, vejce 
                                            brambory, čerstvá zelenina a ovoce 
                                            uzeniny 
                                       
Používané technologické postupy: vaření 
                                                    dušení 
                                                    pečení 
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                                                    smažení 
 
Používaná technologická zařízení: 
Elektrický sporák + elektrické kotle         vaření dušení 
Elektrická  trouba                        pečení 
Konventomat                                dušení, pečení, ohřev, vaření 
Smažící pánev                                          smažení 
Teplý výdejní pult s vodní lázní                udržování teploty jídel při výdeji 
 
Způsob použití:            konzumace na místě 

výdej do jídlonosičů- zaměstnanci, děti první den nepřítomnosti ve škole, 
cizí strávníci 

Expedice:                    teplá hotová jídla se vydávají od 11.00 do 14.00 hod., výdej z teplého pultu                                            
                                   studená jídla – zeleninové saláty, moučníky   
                                   z chlazené vitríny 
                                                  
 
Přehled kontrolních bodů: 
 
Příjem surovin a potravin: na základě dodacích listů, faktur dodavatelů. Potraviny a suroviny   

přebírá od dodavatelů vedoucí školní jídelny, kuchařka. Zkontroluje 
MT,DP, neporušení obalu a popřípadě při poškození není zboží odebráno 
a je vráceno dodavateli. 

 
Skladování: potraviny jsou uloženy do skladu dle požadavku na danou komoditu. Mrazené potraviny  

do mrazících boxů, chlazení do chladicích boxů, zelenina, brambory do skladu zeleniny 
a brambor. Suché potraviny do skladu potravin. Sledování teploty ve skladech a                   
v chladicích a mrazících boxech je prováděno denně v rámci kritických bodů a 
evidováno v sešitech. 

            
Hrubá příprava: zelenina, brambory se čistí odděleně v přípravně zeleniny,  

maso se připravuje v místnosti k tomu určené, úklid a sanitace se prování ihned 
po provedení operace 
vytloukání vajec se provádí v místnosti k tomu určené, ihned po přípravě je     
provedena sanitace. 
rozmrazení masa se prování v chladícím zařízení. Maso je umístěno v nádobě tak, 
aby byla zachycena kapalina a nemohla kontaminovat jiné potraviny. 

 
Tepelná úprava: vaření ,dušení, pečení je prováděno dle potřebných technologických postupů pro  

dané jídlo, 
výrobní operace probíhá na základě daných receptur, po dokončení je měřena 
teplota vpichovým teploměrem při každé operaci, 
při zjištění nedostatečné teploty v jádře pokrmu je prodloužena doba opracování 
tak, aby jídlo bylo řádně provařené a dosahovalo požadované teploty 80 st.C, 

                    toto je prováděno denně v rámci kritických bodů a zapisováno, 
smažení je prováděno ve smažící pánvi s minimálním množstvím oleje. Olej je      
používán vždy čerstvý. 
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Přehled kritických bodů 
 
 

Výrobní operace sl.znak krit. meze postup sledování frekvence 
Nápravná 
opatření 

1. Skladování chlazených a 
mražených výrobků 

DMT, DP, 
teplota 

Dle požadavků na 
danou komoditu 

s chladicí 
zařízení 

Sledovat teplotu 
ve skladu a 
chladících, 
mrazících 
zařízeních 

5x týdně se 
záznamem 

seřízení chlad. 
zařízení 

Přeskládat do 
jiného zařízení 

2. Tepelná úprava, Vaření, 
pečení, dušení, smažení 

Dosažení 
stanovené 

teploty       
stav oleje 

 

Měř. teploty 
vpich.teploměrem, 

80ºC při 
dovařování 

 

Prodloužení doby 
opracování      

(vaření, pečení, 
dušení) 

3. Výdej  

Teplota 
pokrmů 

při výdeji 
+60ºC 

 1x za výdej  
Ohřev na 

předepsanou 
teplotu 

4. Studené pokrmy 
v chladicí vitríně 

Teplota 
8ºC 

 
Ze začátku 

výdeje                
1x za výdej 

 dochlazení 

      

 
 Analýza nebezpečí 
  

1. příjem surovin je prováděn tak, aby nedocházelo k příjmu nevyhovujících surovin. Zboží 
odebíráme od prověřených dodavatelů, přísná kontrola doby trvanlivosti, kontrola teploty 
surovin, systematické sledování. 

     
2. skladování surovin je systematicky sledováno i v kritických bodech. Pokud dojde k poklesu 

teplot v chladicích a mrazicích zařízeních je toto okamžitě seřízeno nebo opraveno a 
suroviny přeskládány do jiného zařízení. Systematicky jsou sledovány doby MP a DP. 

 
3. výdej surovin do výroby se provádí na základě potřeby výroby, systematicky je sledováno 

DMT, nepoškození obalů, používají se manipulační nádoby při vyjímání z obalů, suroviny 
jsou vyjmuty z lednice těsně před zpracováním. 

 
4. Příprava a výroba pokrmů – při přípravě je dbáno na dodržování technologických postupů, 

dodržování osobní hygieny, čistých pracovních oděvů, oddělená manipulace 
s neslučitelnými produkty. Dodržování dostatečného tepelného opracování – zajištěno 
měřením pokrmu v jádře. 

 
5. Výdej hotových jídel je prováděn z teplého pultu a v rámci kritických bodů. Je měřena 

teplota a udržována na 60 st. C. Je dbáno na dodržování osobní hygieny a používání 
čistých pomůcek a pracovních oděvů. Chlazené pokrmy jsou podávány z chladící vitríny. 

 
Vnitřní audit 
 
Vnitřní audit provádí organizace 1x ročně.  
Pověřenou osobou za provedení auditu a plánu auditu je vedoucí školní jídelny ZŠ Dvorce paní 
Jana Jaroušová. 
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Audit zahrnuje čistotu prostor, dodržování osobní a provozní hygieny, kontrolu plnění postupů 
správné praxe a HACCP.  
Z vnitřního auditu bude pořizován záznam s konkrétními závěry z auditu a plánem nápravných 
opatření. 
 
Školení pracovníků: 
Školení pracovníků se provádí při nástupu nových pracovníků, 
l x ročně u stálých pracovníků, 
dále se provádí při opakovaném zjištění nedostatků. 

 
     
 
 
 
 

Ve Dvorcích 1. 9. 2018            _________________________                                                                   
                                                                                      Jana Jaroušová, vedoucí jídelny 
 
 
                      

 
 
 
 
 
 

 


