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1. Základní údaje:  
 

Školní jídelna je součástí právního subjektu Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, 

Podlesí 560, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO: 72744324. 

Školní jídelna je součástí budovy školy. Je zde umístěna školní kuchyně, školní jídelny, 

sklady a sociální zařízení pro zaměstnankyně ŠJ.Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti i 

zaměstnance MŠ. 

Kapacita školní kuchyně je 104 jídel. 

Velikost jídelen je v současné době přizpůsobena na počet dětí v MŠ, což je 104 míst. 

Výdej jídel – svačin a obědů probíhá dle režimu MŠ. 

 

Zaměstnanci školní jídelny: 

Alžbeta Kancianová – vedoucí školní jídelny 

Mirka Šírková – hlavní kuchařka 

Jadwiga Bernardová – kuchařka 

 

2. Údaje o provozu:  
 

Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 463/2011 Sb., to znamená, že se řídí výživovou normou a 

rozpětím finančního limitu na nákup potravin stanovených v této vyhlášce. 

Finance na uvaření obědů jsou poskytovány z několika zdrojů. Potraviny si hradí strávníci, 

platové finanční prostředky jsou hrazeny z dotací poskytnutých Krajským úřadem v Liberci a 

provozní náklady hradí Město Hodkovice nad Mohelkou. 

Pracovnice ve školní jídelně dodržují požadavky na hygienu ve stravovacích službách. 

Vedoucí ŠJ se zůčastnila školení „hygienického minima“ pořádaného KÚ LK a konferencí 

pořádaných pro vedoucí ŠJ. Zaměstnankyně školní jídelny prošly školením „hygienického 

minima“, které na základě svého školení provedla VPJ. 

I letos označujeme v jídelníčku alergeny, které jsou obsaženy v potravinách. Seznam alergenů 

je vyvěšen na viditelných místech v budově školy vedle jídelníčku. 

V letošním školním roce nám přibylo 1 oddělení pro 20 dětí – oddělení Ježků. Je úplně nové a 

je v něm úplně nová kuchyňka. V současném provozu došlo k výměně podlahových krytin a 

ve skladu potravin k výměně dřevěných regálů. Jinak se ve školní kuchyni prováděly jen 

běžné opravy a údržba. Ale do kuchyně i třídních kuchyněk jsme doplnily zničené, nebo 

chybějící nádobí. 



Informace o školní jídelně – provozní řád, aktuální jídelníček a jiné si rodiče mohou 

prohlédnout na nástěnkách u jednotlivých šaten v budově školy. 

 

   3.  Údaje  o stravování 

  
V naší školní jídelně se řídíme doporučenými výživovými normami potravin pro děti ve 

věkové kategorii od 3 – 6 let a pro odkladové děti ve věkové kategorii od 7 – 10 let. Pro děti 

se snažíme vytvářet vyvážené jídelníčky. Denně do jídelníčku zařazujeme mléko a mléčné 

výrobky v podobě sýrů, jogurtů a tvarohů, či mléčných kaší. Snažíme se snižovat množství 

tuků specielním upravováním potravin v konvektomatu. Denně podáváme čerstvé ovoce a 

zeleninu ke každé svačině, nebo jako přílohu k obědu v podobě zeleninových salátů. 

Minimálně dvakrát do měsíce zařazujeme luštěninové jídlo a ryby. Nechybí ani luštěninové 

polévky. Ryby mořské i sladkovodní zpracováváme v nejrůznějších recepturách. Pro zajištění 

pitného režimu podáváme slazené i neslazené nápoje. Děti dostávají nápoje ke každému jídlu 

a zároveň mají po celý den možnost napít se připraveného nápoje, nebo vody. 
Naším systémem stravování se snažíme děti také vychovávat. Do jídelníčku zařazujeme i 

netradiční potraviny, jako jsou jáhly, pohanka, cizrna, sojové boby, králíčí a krůtí maso apod. 

Jídelníček je sestavován podle limitů spotřebního koše. 

 

4. Další aktivity    

 
Používáme i nové a sezónní suroviny, které propagují zdravý životní styl. 

Pracovnice ve školní jídelně spolupracují s ostatními úseky ve škole.   

Pokud jsou ve škole pořádány akce, zaměstnankyně ŠJ pomáhají při jejich přípravě. 

Například připravují pro děti mikulášské balíčky, na akce s veřejností připravují nápoje apod. 

 

STRÁVNÍCI: V naší školní jídelně bylo v tomto školním roce zapsáno 104 dětských 

strávníku a 15 dospělých – zaměstnanců MŠ. Stravné a školné hradí rodiče naší MŠ 

bankovním převodem na účet 224946655/0300. Vyúčtování přeplatků za stravné se provádí 

každý měsíc a vyúčtovává se v následujícím měsíci. 

Platby za stravné a školné jsou na lístečkách předávány rodičům do tříd prostřednictvím 

učitelek. 

 

ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR: 

 

Věříme, že je naše školní jídelna nejen místem, kde je dětem poskytována nutričně vyvážena 

strava, ale že zároveň přispívá k vytváření správných stravovacích návyků. V neposlední řadě 

doufáme, že „naším“ dětem u nás i chutná. 

Personál kuchyně flexibilně reaguje ve spolupráci s pedagogickými pracovníky na potřeby 

školy – změna času na vydávání svačin, popř. obědů v závislosti na výjimečných událostech 

školy /výlety, návštěva divadla, kina a podobně/, i když v tomto roce byly tyto aktivity značně 

ovlivněny nemocí COVID 19. 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 08.09.2020 

 

Alžbeta Kancianová              Mgr. Irena Ryplová 

VPJ MŠ Hodkovice nad Mohelkou                         ředitelka MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou 

 


