
  

 

Výroční zpráva  

o činnosti školní jídelny 
 

Školní rok: 2020/2021 

Zpracovala:  

Bc. Andrea Šírková 

Alžběta Kanciánová 

Datum zpracování: 01.09.2021 

Místo zpracování: MŠ Hodkovice nad Mohelkou 

Výchozí materiály: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, § 10 
 

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. 

 

Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 
příspěvková organizace 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Č.j.: 4/21 1.9.2021   Přílohy: 0 

Spisový znak: Skartační znak: S10 

Změny: 

  
  
Ředitel školy: Mgr. Irena RyplovÁ 
VŠJ: Bc. Andrea Šírková 
Adresa školy: Podlesí 560, Hodkovice nad Mohelkou 463 42 
Telefon: 720 041 319 
e-mail: mshodkovice@seznam.cz 
webové stránky: http://ms-hodkovice.cz/ 
IČO: 72744324 

http://ms-hodkovice.cz/


Zaměstnanci školní jídelny: 

Alžběta Kanciánová – vedoucí školní jídelny do 31.12.2020 

Bc. Andrea Šírková – vedoucí školní jídelny od 1.1.2021 

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. 

Od 1.1.2021 nastoupila nová vedoucí školní jídelny Andrea Šírková. 

Nová vedoucí ŠJ se zúčastnila školení „hygienického minima“  a školením pro „Nové vedoucí 

ŠJ“, pořádaného portálem Jídelny.cz. Zaměstnankyně školní jídelny prošly školením 

„hygienického minima“. Pracovnice ve školní jídelně dodržují požadavky na hygienu ve 

stravovacích službách. Jsou prováděny pravidelné kontroly dodržování postupů při vaření, 

váhy masa, čistoty OOPP 

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

je vyvěšen na viditelných místech v budově školy vedle jídelníčku a dále v závorce za názvem 

jídla v jídelním lístku. 

Ve školní kuchyni se v tomto roce prováděly jen běžné opravy a údržba například oprava 

myčky, konvektomatu. 

Do třídních kuchyněk jsme doplnily zničené, nebo chybějící nádobí. Na pitný režim se 

zakoupily nové džbánky. Do kuchyně se zakoupila nová sada profesionálních nožů, dále 

hrnec na polévky, nové keramické talířky pro děti a další drobné věci. 

Jídelny tříd Žabiček a Krtečků byly vybaveny novými stolky a židličkami. Koupili se nové 

vozíky na čisté a špinavé nádobí, jak nerezové, tak i dřevěné.  

Na zahradě přibyl nový kontejner na bio odpad.  

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 děti s odkladem školní docházky 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 speciálním upravováním potravin v konvektomatu. Denně podáváme 

čerstvé sezónní ovoce a zeleninu ke každé svačině, nebo jako přílohu k obědu v podobě 

zeleninových salátů či oblohy. Minimálně dvakrát až třikrát 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, kus kus, pohanka, cizrna, 

králičí maso, kachní maso, krůtí maso, do polévek luštěninové nudličky místo krutonů. K 



přesnídávkám se snažíme každý den dělat jinou pomazánku například z červené řepy, cizrny, 

rybiček, aby byla svačina pestrá. 

Snažíme se, aby jídlo dobře chutnalo, a zároveň dbáme i na estetično v jeho vydávání.  

Jídelníček je sestavován podle limitů spotřebního koše. 

Děti vedeme k co největší míře samostatnosti a sebeobsluhy. Všichni dodržují řádně 

hygienická pravidla z manuálů a doporučení MŠMTa KHS. V jídelnách jsou dezinfekce a 

papírové ručníky. Také dbáme na výzdobu jídelen na téma zdravá strava. 

 

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 94 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. 

Od 1.2.2021 stravné a školné hradí rodiče pomocí inkasa ve prospěch našeho nového účtu 

6000090349/0800 vždy k 15. v měsíci. Přehled o platbě chodí rodičům na e-mail. Od dubna 

využíváme program STRAVNÉ, který vypočítává doplatky a přeplatky u všech strávníku a 

zjednodušil se tím tak celý proces plateb. 

 

ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR: 

 

Plán na nový školní rok, je udělat jedno umyvadlo v jídelně krtečků, doladit ještě výzdobu a 

stále se více zaměřovat na sebeobsluhu u dětí.  

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. Věříme, že nový školní rok bude poklidnější a děti budou 

chodit do školky tak jak mají. 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 01.09.2021 

 

Bc. Andrea Šírková              Mgr. Irena Ryplová 

VPJ MŠ Hodkovice nad Mohelkou                         ředitelka MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou 

 


