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Správná výrobní hygienická praxe 

 

 

Pracoviště: Mateřská škola 

Pracovnice: Jana Sekničková, Alena Zbožínková 

Provozní doba: 6.15 – 16.15 

Počet strávníků: 44 dětí, 7 dospělých 

Vymezené činnosti: příjem várnic, výdej svačin a oběda, úklid 

Popis provozu a zařízení: myčka Candy, varná deska, odsavač par, lednice, vodní lázeň 

Kontrola procesu: -   Teplota pokrmu při příjmu a výdeji 2x 

                                 -    Záznam o kontrole do expedičního listu 

                             

   

         Kritické body ve výdejně stravy 

1/ Příjem pokrmů 

- Kontrola termosů 

- Dodržení požadavku teploty pokrmů 60°C  

Dovozce přebírá termosy s pokrmy ve školní jídelně ZŠ Prace v 10.30 hod. Pracovnice výdejny 

přebírá od dovozce termosy mezi 10.45 – 11.00 hod u vedlejšího vchodu do MŠ, kontroluje 

počet termosů a jejich správné uzavření, vnáší je do výdejny, vyjme gastronádoby z obalů, 

kontroluje dodané jídlo, počet porcí a teplotu pokrmů po příjmu a těsně před výdejem. 

Teploty pokrmů se zapisují do expedičního listu. 

 

 

 

 



 

2/ Výdej pokrmů 

 

- Dodržení doby 4hod. mezi dovařením a výdejem pokrmů 

- Dodržení teploty pokrmů při výdeji 60°C 

Jídlo je vydáváno mezi 11.30. – 12.00. hodin, čímž je dodržena doba 4 hod. od dokončení 

jeho tepelné úpravy. Pokles teploty je minimální vzhledem k malému počtu strávníků. Jídlo 

se vydává z ohřívací vany, sloužící k tomuto účelu. 

 

 

3/ Členění výdejny 

 

Výdejní okénko slouží pouze k vydávání obědů. Zbylé jídlo s ukládá do nádoby s víkem, které 

je mimo prostor výdejny a je odváženo firmou dle hygienických předpisů. 

Použité nádobí od jídla se vrací do výdejny druhým okénkem. 

Bílé a provozní nádobí se umývá v myčce. Gastronádoby a termosy se myjí ve dřezu k tomu 

určenému. Umývání nádob je prováděno teplou vodou a účinnými čistícími prostředky. 

Plochy v kuchyni jsou 1x týdně desinfikovány a vše je zapsáno v sanitačním deníků. 

Prázdné a umyté termosy se ukládají na speciální místo k tomu určené. 

 

4/ Hygienické zázemí pro zaměstnance výdejny 

Pracovnice výdejny má k dispozici samostatné WC, kde má k dispozici umyvadlo s 

bezdotykovou baterií a jednorázové ručníky. Ve výdejně je k mytí rukou rovněž k dispozici 

umyvadlo s bezdotykovou baterií, mýdlem a jednorázovými ručníky. Prostředí WC je čištěno 

a omýváno účinnými čistícími prostředky denně, případně dle potřeby i vícekrát. 

 

Skříň pro oddělené uložení pracovního a občanského oděvu je umístěna v šatně v suterénu 

školy a slouží pouze pro zaměstnance školní jídelny. Pracovnice výdejny jídla má pracovní 

oděv a pokrývku hlavy, které si každý týden podle potřeby vyměňuje. 

 

Za dodržení těchto pokynů zodpovídá vedoucí školní jídelny: Jana Cembisová. 

 

 

 V Praci dne 1. 9. 2021 

                                                                                           
 
        
        
       Mgr. Andrea HRABÁKOVÁ 
                                                                                               ředitelka školy 
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    Sanitační řád výdejny MŠ  

 

 

Úklidový plán 

1.  Běžný úklid 

Úklidové práce prováděné denně, soustavně, případně i několikrát denně dle potřeby. 

 -     Pracovní plochy a nářadí 

 -      Umývání várnic 

 -      Podlahy výdejny 

  -    Likvidace kuchyňského odpadu 

2.   Týdenní úklid 

  Úklidové práce prováděné 1x týdně 

       -    Mytí zásuvek 

      -     Mytí chladícího zařízení - dezinfekce 

      -     Mytí obkladů, dveří, vypínačů 

      -     Doplnění zásobníků tekutého mýdla a papírových ručníků 

      -     Úklid šatny, WC a dalších přilehlých prostor 

3.     Měsíční úklid 

   Úklidové práce prováděné 1x měsíčně 

   -     Omytí okenních parapetů 

    -    Mytí skříněk 

 4.    Generální úklid 

   -    Úklidové práce prováděné 2x ročně 

  -     Celkový úklid 

 



  -     Vydrhnutí všech regálů pro uložení nádobí a nástrojů 

  -     Mytí oken, topných těles 

  -    Čištění svítidel 

  -    Odstranění nepotřebných předmětů 

  -    Výměna poškozeného nádobí  

Dezinfekční a čistící  prostředky 

-   Savo Prim, Topax, Cleamen, Jar, WC  Fixinela, Sanitol, Domestos, Clin 

-    Úklid v celé výdejně je prováděn vždy mokrou cestou, mycí a čistící prostředky jsou označeny a 

uloženy na vyhrazeném místě. 

Dezinfekce 

Je prováděna schválenými dezinfekčními prostředky. Příprava dezinfekčních roztoků je prováděna v 

souladu s pokynem výrobce. 

Deratizace 

Monitoring výskytu hlodavců a hmyzu provádíme vlastními silami, v případě výskytu voláme  

odbornou firmu. O výskytu děláme zápis do sanitačního deníku. 

Další požadavky 

-   Vést záznamy o provedené sanitaci, ochranné desinfekce a deratizaci 

-   Bílení nebo malování 1x ročně, obnova nátěrů dle potřeby 

-   Výměna ručníků nejméně 2x týdně, jinak dle potřeby 

-   Výměna ochranných oděvů nejméně 2x týdně, vždy po znečištění 

 

V Praci dne 1. 9. 2021 

 

 

 

 

Jana  Cembisová                               Mgr. Andrea HRABÁKOVÁ                                                                                                                                                                

 vedoucí ŠJ                        ředitelka  školy 


