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Od 1. 1. 2003 patříme pod ZŠ a MŠ s právní subjektivitou. 
Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ v České Čermné a sídlí v budově MŠ. 
 
Název a adresa školy     Základní škola a Mateřská škola. Česká Čermná, okres  
                                                            Náchod ,  549 21 Česká Čermná 65 

 Zřizovatel      Obec Česká Černmá 
 Zařazena do sítě škol pod názvem    Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres  
                                                             Náchod  
 Ředitel právního subjektu    Libuše Prokopová 
 Vedoucí školní jídelny    Ladislava Mošnerová 
 Právní forma  základní školy              Příspěvková organizace 
 Počet provoz. zaměstnanců    2 
 
 
 
2.) Přehled zapsaných strávníků  
 
 
Kapacita vařených jídel         100   
Kapacita plánovaná   100 
Mateřská škola                         23 
Základní škola     34 
Zaměstnanci                              9 
Cizí strávníci                           31 
 
                        
 
 
 



3.) Údaje o výsledcích kontrol a školení zaměstnanců: 
 

 
Ve školním roce 2017/2018 byla dne 30. 11. 2017 provedena kontrola z KHS, kterou provedla  
Hana Koberová. Předmětem místního šetření byla kontrola pracovního prostředí. 
Byly zjištěny tyto závady: nebylo zajištěno včasné odstraňování potravinářského odpadu,  
v lednici na skladování masa byly zbytky krve, některé potraviny (koření, instantní vývar, 
těstoviny, marmeláda) nebyly skladovány ve vhodných podmínkách. 
Všechny nedostatky byly odstraněny. 
Další kontrola byla provedena 20. 4. 2018 a byly zjištěny tyto nedostatky: poškozené nože, 
neoznačené balení strouhanky, pro studené pokrmy není zajištěno správné dodržování teplot. 
Poškozené nože byly vyřazeny, strouhanka byla zlikvidována a pro studené pokrmy zajištěno  
dostatečné chlazení na požadovanou teplotu. 
 
 
 
 
Dne 26. 10. 2017 absolovala p. Mošnerová vzdělávací školení Hygienické minimum pro 
pracovníky školních jídelen. 
Dne 26. 2. 2018 absolovala  p. Lhotská  Hygienické minimum pro začátečníky ve školním 
stravování a 28. 8. 2018 se zúčastnila školení z oblasti správné hygienické a výrobní praxe 
při přípravě pokrmů. 
 
 
 
 
Školní jídelna spolupracuje se stravovací komisí, která se vyjadřuje ke kvalitě jídel a skladbě 
jídelníčku. V letošním roce nebyla provedena  žádná schůzka stravovací komise. 
 
 
  
 
 
4.)  Údaje o pracovnicích 
 
 
Kulhánková Jitka                  vedoucí kuchařka 
Délka praxe                44 let 
Ve ŠJ působí od               1. 1. 1990 
                                                31.12. 2017 ukončen pracovní poměr 
 
Mošnerová Ladislava    vedoucí stravování, pomocná kuchařka 
Délka praxe     39 let 
Ve ŠJ působí od   1. 1. 1987 
 
 
Lhotská Martina                   vedoucí kuchařka 
Délka praxe                            32 let 
Ve ŠJ působí od                      1.1. 2018 



 
 
 
5.) Přehled dalších aktivit 

 
 
Vaření pro cizí strávníky a zaměstnance, zajišťování stravy dětem při mimoškolních 
výletech, vyhodnocování spotřebního koše, příprava občerstvení na Den matek v ZŠ. 
Vaření obědů o prázdninách pro tábor Čermáček. 
 
Na webových stránkách školy je k nahlédnutí každý týden jídelníček. Zároveň je u jídelníčku 
uváděn seznam alergenů. Od 1. 1. 2008 je možno platit stravné a školkovné 
bezhotovostně.     
 
 
 
 
6.) Oblast materiálního vybavení a oprav 
 
 
Byly opraveny  plotýnky el. sporáku a vymalována jídelna. 
Ve skladu potravin byla položena dlažba na podlahu, vymalováno  a dokoupeny regály na 
potraviny. 
Zakoupena nová lednice do příručního skladu. 
 
   
 

    7.) Závěr pro práci v příštím roce 
 
         Vymalovat kuchyň  a  příruční sklad. 
          Dokoupení smaltovaného gastro pekáče s poklicí. 

 
  Mošnerová Lad., ved. ŠJ                                                    v  České Čermné 28. 8. 2018 
 
 
 


