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1.Charakteristika prevádzky
Školské stravovacie zariadenie je umiestnené v budove školy. V okolí stravovacieho
zariadenia nie sú zdrojeJctoré znečisťujú prostredie stravovacieho zariadenia. Stravovacie
zariadenie poskytuje stravovanie pre deti od 2-6 rokov,pre dospelých zamestnaných v MŠ.
Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovodu z Pružiny . Počas pracovnej
doby je zabezpečený stály a dostatočný zdroj horúcej vody,ktorá je určená na umývanie a
čistenie,ale i k devitalizácií makroorganizmov na náradí,hrncoch,kotloch,nožoch a iných
pomôckach,pracovného stola,doskách tanierov a podobne,ktoré prichádzajú do priameho
kontaktu so surovinami a pokrmami. Tekutý odpad zo stravovacieho zariadenia je vyústený do
verejnej kanalizácie.
Odpady zo školského stravovania
-Komunálny odpad sa odnáša denne do kontajnerov(obaly,papiere a pod}Komunálny odpad
sa vynáša l krát do týždňa. Odvoz zabezpečuje Mestský úrad Dava
.-Organický odpad:Šupy zo zemiakov a nečistôt z čistenia zeleniny sa odnášajú ihneď do
vyčlenených nádob mimo objekt stravovacieho zariadenia.Zvyšky pokrmov sa sústreďujú do
nádoby s príklopom a odváža sa denne.Odvoz vykonáva osoba,ktorá má zmluvu so Š.J. o
odpade.

2.Zopovednosť

za

zabezpečenie

zdravotne neškodných pokrmov

Zodpovednosť

za zdravotne neškodné a kvalitné pokrmy má vedúci zariadeniaspolu so
zamestnancami Š.J.,ktori denne nakupujú potraviny.
Vedúci zariadenia vykonáva také opatrenia,ktorézab.ezpečia,že všetky pripravené pokrmy a
nápoje budú vyhovovať ustanoveniam potravinového kódexu SROV.Musí zabezpečiť kvalitu
a zdravotnú neškodnosť pokrmov.

3.Povinnosti vedenia zariadenia
Vedenie zariadenia je povinné
a)Zamestnávať osoby,ktoré vyhovujú požiadavkám na vykonávanie epidemiolocky závažnej
činnosti a majú primerané znalosti o manipulácií s potravinami ,výrobe pokrmov a nápojov,
ich servírovaní a o predpisoch na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a kvality.
b)Zabezpečiť,aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby.
c)Zamedziť vpúšťanie

zvierat do priestorov zariadenia.

d)pri výrobe pokrmov zabezpečiť ich zdravotnú neškodnosť a zachovať výživovú a zmyslovú
hodnotu.
e)Pri výrobe pokrmov a nápojov postupovať podľa zásad správnej výrobnej praxe.
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f)Zabezpečiť

sústavnú kontrolu pri preberaní surovín.

g)Kontrolovať

zdravotnú neškodnosť pri uskladňovaní surovín.

h)Zabezpečovať

ochranu hotových pokrmov a nápojov pred znehodnotením.

i)Zabezpečovať

výživovú a zmyslovú hodnotu polotovarov,polovýrobkov,hotových pokrmov

a nápojov.
j)Kontrolovať

dodržiavanie osobnej hygieny a hygienických požiadaviek.

k)Zabezpečovať

a kontrolovať

čistotu

zariadenia a prevádzkových priestorov.

l)Na kontrolu zabezpečiť vedenie záznamov,aby sa dokumentovalo splnenie požiadavok.
m)Zabezpečiť

pozastavenie prípravy pokrmov v prípade poruchy v zásobovaní pitnou vodou
do jej odstránenia.
n)Vydať zákaz výdaja poknnov

v prípade zistenia nedodržania kritérií.

o)Pred výdajom stravy zabezpečiť odber vzoriek pripravených pokrmov,ich uchovanie
48 hodín a vedenie dokumentácie.

4)Povinnosti zamestnancov
Zamestnanci sú povinní
a)Pred vstupom do práce absolvovať vstupnú lekársku prehliadku
b)Musí vlastniť zdravotný preukaz
c)Plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam
d)Bez meškania oznámiť lekárovi okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia
prenosných ochorení vo vzťahu k práci s potravinami
e)Dodržiavať

zásady osobnej hygieny a
manipulácii s nimi a pri výdaji.

hygienick~

požiadavky na výrobu pokrmov a

f)V stupovať na pracovisko v čistom pracovnom odeve, pred vstupom na pracovisko si
dôkladne umyť ruky a dbať na ďalšie zásady osobnej hygieny,čistoty pracovného prostredia
a inventáru.

g)V pracovných odevoch neopúšťať pracovisko.
h)Pri príprave a výdaji pokrmov a nápojov si zakryť vlasy vhodnou prikrívkou.
i)Hotové poknny nechytať rukami ,ale používať náradie.,náčinie,ochtanné rukavice.
j)V prie~toroch kuchyne nevykonávať toaletné úpravy zovňajšku(česanie,čistenie nechtov
a pod.)
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k)Pred začatím práce odložiť z rúk šperk:y,hodinky,ozdobné predmety-v pracovnom odeve
môže byť len čistá vreckovka.
!)Ovládať

a dodržiavať zásady správnej výrobnej práxe na prípravu pokrmov a nápojov.

m)Zaobchádzať

n)Po

skončení

s potravinami tak,aby sa neporušovala zdravotná neškodnosť a kvalita.

práce svoje pracovné miesto treba zanechať čisté a v poriadku.

o)Špinavý pracovný odev vložiť na určené miesto oddelené od čistého pracovného odevu.

5.Personálne zdroje
Zariadenie zabezpečí:
a)Odbomú úroveň zamestnancov ,ktorá bude adekvátna na zabezpečenie prípravy zdravotne
neškodných pokrmov.
b)Pravidelné školenie so zameraním na dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe aby si
osvojili vedomosti o nebezpečí z mikrobialnej kontaminácie surovín na prípravu pokrmov.
c)Možnosti kontaminácie pokrmov pri príprave a po tepelnej úprave ,prežívanie
mikroorganizmou,ich rozmnožovanie a tým porozumieť nebezpečnej z pracovných
operácií,ktoré vykonávajú.
d)Následkoch z nesvedomitej práce a porušeniach predpísaných operácií.
e)aby získal:
-zručnosť pri vykonávaní pracovných operácií
-dôveru v systém kontrolných bodov.
f)Naučili

sa:
-zlozvyky zamestnancov sú spojené s nebezpečím vzniku alimentárnych ochorení.

g)Musia si navyknúť
predpísané kritéria.

informovať

nadriadeného pracovníka o tom,že nie sú dodržané

6.5-ystém posudzovania
a)Pokrmy a nápoje musia byť pripravené podľa zásad správnej výrobnej praxe.
b)Pokrmy sa pripravujú podľa noriem daných pr:e predšk-olské deti.
c)Suroviny podliehajú stálej vnútornej kontrole.
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d)Zmeny v technologickom postupe musia byť
súhlasom ved.zariadenia.
e)Suroviny sú zabezpečené od

dodávateľa

vyznačené

a môžu

byť

vykonané len so

,ktorý má súhlas na vykonanie predmetnej

činnosti.

7 .Dovoz surovín
a)Veľký

tovar sa dováža na autách

b )Drobné nákupy denne na káre.
c)Chli~b,pečivo

-špeciálne vreco ušité,ktoré sa dá vyvárať.

d)Tovar prevziať podľa záručnej doby.
e)Nesmie byť poškodený obal
f)Nevyhovujúci tovar nesmie byť prijatý.
g)Potravinové výrobky musia byť vyznačené v štátnom jazyku, musia obsahovať
názov-vyznačený distribútor,hmotnosť alebo dátum
h)Dátum spotreby
i)Dátum minimálnej trvanlivosti
j)Osobitný spôsob skladovania.
k)Osobitný spôsob použitia.
!)Množstvo kategórií zložiek.
m)Výživovú hodnotu potraviny.

B.Podmienky skladovania
Potraviny sa skladujú v sklade, ktorý je priestranný, vetrateľný,neprašný-bez prítomnosti
plesni.
a) V skladoch sú regále ,ktoré majú lahkú údržbu.
b)Chladnička

na zeleninu je umiestnená vo výdajni jedál.

c)Chladnička na vzorky potravín a pod .je umiestnená v blízkosti kuchyne.
d)Mraziak sa používa na skladovanie mraz.rybieho filé,hydiny,mrazenej zeleniny.

7

e)Medzi stenou a skJadovanými potravinami je priestor na cirkuláciu vzduchu.
f)Denne sa udržiava čistota skladu a prislušných manipulačných priestorov.
g)Čerstvá zelenina sa skladuje v chladnom, v čistom a vetratel'nom prostredí.

h)Nákup zemiakov a zeleniny sa robí v menšom množstve podľa potreby a vkladá sa do
tmavého a suchého skladu.
i)Nezľučitel'né

potraviny sa skladujú osobitne.

j)Skladovacie priestory musia byť vybavené teplomerom.O evidenciíteplomera viesť denný
záznam.
k)Podozrivé a nevyhovujúce potraviny musia byť odstránené zo skladu na vyhradenom
označenom mieste.

9.Základné povinnosti pri príprave pokrmov
Pri výrobe pokrmov sa musí postupovať tak,aby bola zabezpečená zdravotná
neškodnosť,zachovaná výživová a zmyslová hodnota.
Za tým účelom treba zabezpečiť :
a)Príprava pokrmov podľa spracovaného plánu správnej výrobnej praxe.
b)Používanie zdravotne neškodných surovín, polotovarov a polovýrobkov.
c)Uskladnenie požívatín v priestoroch na to vyhradených s ohľadom na ich povahu,
prehladne,aby nedošlo k ich kontaminácií.
d)Rýchle spotrebovanie rozpracovaných surovín a polovýrobkov.
e)Tepelne upravovať suroviny len nevyhnutný čas ,avšak postačujúci na usmrtenie
mokroorganimov.
f)Hneď,po priprave pokrmov treba servírovať. V MŠ sa pokrmy neprihrievajú.Teplota nesmie
klesnúť

pod 60°C.

g)Posledných 20 minút tepelnej úpravy nepridávať žiadne prísady.Ak: tepelná úprava trvá
menej ako 20 minút ,možno pridávať prísady,ktoré boli boli osobitne tepelne upravené.
h)Ku konzumácií

nepodávať

tepelne nespracované sáurové mäso.

i)Na prípravu poknnov používať len čerstvé slepačie vajíčka tepelne nesúpracované vajíčka
je zakázané používať.
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j)Nesmie sa robiť pena z bielkov.
k)Nesrnie sa podávať praženina a do jedálnych lístkov sa neodporúča zaraďovať jedlá
z miešaných vajíčok(napr.vajíčkové kolená)
l)Na smaženie používať výlučne tuky určené na tepelné opracovanie.
m)Vylúčiť

priamy styk rúk pracovníkov s pokrmami a nápojmi.

n)Manipulovať

s riadom,náradím a kuchynským zariadením tak,aby sa zabránilo
znečisťovaniu pracovných plôch ,surovín,polovýrobkov,polotovarov a hotových výrobkov.
o)Používať

len kuchynské nádoby,stolový riad.príbory,náčinie a poháre,ktoré sú zhotovené zo
zdravotne neškodného materiálu.Nesmie byť poškodený povrch a musí byť čistý.Príbora a
náčinie z hliníka sa nesmie používať.
p )Zabezpečiť dostatočné množstvo oddelených pracovných plôch s phľadom na druh
suroviny a spôsob spracovania,ich označenie a nepripustiť zámenu pri používaní týchto
pracovných plôch.
r)Počas

prepravy pokrmu nesmie teplota klesnúť pod 60°C.

s)Prepravovať

hotové pokrmy len v určených ,hygienicky vyhovujúcich nádobách.

š)Čistenie a umývanie zeleniny,zemiakov pripravovať v hrubejpripravovni jedál (škrabka)

t)Mäso umývať v celku a usušiť.
ť)Do kuchyne sa nesmú prinášať vajíčka s podložkami,pred prípravou ich treba dezinfikovať

u)Pracovný stôl-pracovné dosky označiť štítkom,pracovný stôl výveskom.
v)označiť

náradie,aby nedošlo k zámene použitia na surové a hotové pokrmy.

w )Pred varením zabezpečiť čisté pracovné stply,dosky,náradie,náčinie,kotol,hrnce, sporák
apod.
y)Zabezpečiť,aby

všetky priestory vrátane podláh ,stien,stropov,vykurovacich a
pred prípravou,počas prípravy a pri

osvetľovacích telies,okien,dvier,k:lučiek boli čisté

podávaní.
z)Pred začatím smeny použiť čisté pracovné odevy.

10.0dber vzoriek pokrmov
Pred výdajom pokrmov treba odobrať vzorky z pripravovaných pokrmov v Š.J. a uchovať 48
hodín.
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Pri odbere vzoriek sa postupuje podľa zásad:
a) Vzorky odoberá poverený zamestnanec
b)Odoberajú sa do

čistých

vyvarených (100°C -15 minút) sklenených nádob s uzáverom.

c)Na odber sa používajú stanovené lyžice, naberačky a pomôcky čisto umyté a vyvarené,ktoré
nie sú používané pri príprave pokrmov.
d)Každá súčasť pokrmu(polievka,mäso,omáčka,knedľa,šalát apod.)sa uchováva
v samostatnej nádobe.
e)Každá vzorka musí

mať hmotnosť

najmenej 50g.

f)Vzorky pokrmov odoberaných v teplom stave sa uzavrú,urýchlene schladia a počas 48
hodín od ukončenia výdaja sa uchovávajú v chladničke +2 až +6° C.
g)Po uplynutí 48 hodín sa vzorky odstránia neškodným spôsobom,nesmú byť použité
k príprave pokrmov.
h)O odobratých vzorkách sa vedie dok:umentácia,v ktorej sa uvedie
-dátum odberu
-druh vzorky
-meno pracovníka,krorý bol poverený a odber vykonal.

11.Postup pri umývaní riadu

a)Riad sa umýva ručne-mechanicky.
b)Odstránia sa najprv zvyšky pokrmu.
c)Čistenie s prídavkom účinných umývacích prostriedkov (jar apod.) najmenej 40°C zahriatej

d)Oplachuje ru.čne pod tečúcou vodou a voda 80°C
e)Riad sa ukladá do odkvapávača.
f)Zásadne sa neutiera.
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12.Školenie zamestnancov
a)Vedúci zariadenia je povinný zabezpečiť odpornú úroveň zamestnancov,ktorá bude
adekvátna na zabezpečenie prípravy zdravotne neškodných pokrmov
b)Pracovníci musia byť vyškolený vo vzťahu k všetkým záležitostiam týkajucej sa osobnej
hygieny,pracovného odevu ,vrátane šperkov ,vo vzťahu k opatreniam,ktoré majú
dodržiavať,aby sa zabránilo riziku kontaminácie pokrmov,ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť zdravotnú neškodnosť pokrmov.
c)Musia byť vedené záznamy o školeniach zamestnancov.
d)Školenia musia absolvovať aj zamestnanci s čiastočným pracovným uväzkom a musí byť
vykonávaná kontrola,či pracujú v súlade s prevádzkovými postupmi.

13.Zákazy
Zakazuje sa:
a)Vstup nepovoleným osobám do výrobných a skladovacích priestorov.
b)Vstup do konzumných priestorov osobám v pracovných odevoch z infekčného prostredia a
všetkým cudzím osobám.
c)Vodiť

a vpúšťať zvieratá do prevádzkových priestorov.

d)Fajčiť

v priestoroch zariadenia s výnimkou priestorov ,ktoré sú pre fajčiarov vyhradené.

14.Starostlivosť

a.)Za.riadcnie musí
potravín.

byť

o budovu a vybavenie
udržiavané v takom stave ,aby sa zabránilo riziku kontaminácie

b)Prevádzkové miestnosti a skladovacie priestory musia byť označené.
c)Zamestnand musia byť oboznámený s podmienkami Š.J.
d)Budova musí

byť udržiavaná tak,.aby

sa zagbránilo zamoreniu

e)Musí sa dodržiavať údržbový program.

hmy~om.

ll
f)Čistenie strojno-technického zariadenia vykonávajú zamestnanci Š.J.

g)Zamestnanci na školení boli informovaný o správnom postupe pri čistení zariadenia,a aké
čistiace prostriedky môžu použiť.
h)Vybavenie kuchyne musí

byť

udržiavané v riadnom technickom stave.

i)Poruchu treba ihneď oznámiť.
j)Steny a podlahy, vnútorné zariadenie stravovacej prevádzky musí
stave ,aby sa dali ľahko čistiť,umývať a dezinfikovať.

15.Sanitačný

byť

udržované v takom

program

Sanitácia je činnosť ,ktorou sa zabezpečujú bezchybné hygienické podmienky prostredia a
zahrňuje činnosť

-dekontamináciu
-dezinfekciu
-deratizáciu
-dezinsekciu

Dezinfekcia
a)Pravidelne umývať kuchynské priestory,sklady,škrabku
b)Použiť aj
c)Hneď

dezinfekčné

prostriedky

po použití treba vyčistiť pracovné stoly,nástroje ,riad a všetko použité náradie.

d)Treba mať stály príjem horúcej vody
e)Na dezinfekciu sa používajú prostriedky na odmastenieGar,pur,savo,gril pur, ajatin ,
chloramín,kresosan,kryštalická sóda a podobne)
f)Na

čistenie výleviek

a odpadov-krtko

g)Na okná voda s čistiacim prostriedkom-okena
h)Jedenkrát za štvrťrok sa vykonáva dôkladné upratovanie kuchynských
okien,svietidiel.

priestorov,skladov,čistenie

Označenie čistiacich prostriedkov
-kefY, vedrá metly a podobne sú označené a uložené na vyhradenom mieste:
l )červenou farbou
čistiace prostriedky na podlahy
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2)modrou farbou
čistiace,k:toré sú potrebné na čistenie kachličiek,dvier,okien
3)zelenou farbou
čistiace prostriedky na čistenie regálov,stolov,kotla,sporáka a pod.
O dezinfekcii sa vedie dokumentácia,ktorá obsahuje dátum vykonania, spôsob, použitý
prostriedok a kto sa zúčasnil procesu.

čistiaci-dezinfekčný

Deratizácia-dezinfekcia
Sa vykonáva jedenkrát do roka a vykonáva ju firma z

Trenčína.

Sterilizácia
Sa vykonáva podľa potreby,po použití náradia.

16.V školských zariadeniach je vedúci zariadenia
skladník

zároveň

aj

Zostavuje spolu s kuchárom jedálne lístky.Robí objednávky mäsa,zeleniny,ovocia a ostatného
tovaru potrebného na prípravu pokrmov.Mäso sa objednáva v takom množstve aby bolo
ihneď spracované do 48 hodín.Mleté mäso sa do zariadenia neobjednáva.Vnútornostibravčová pečeň sa ihned' spracováva.
Mlieko, vajíčka sa objednávajú v takom množstve, aby boli ihneď spracované.
Mrazené kurence,rybie fílé,kuracie prsia,mrazená zelenina sa uchováva v mrazničke.
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17.Harmonogram

čistenia

Sanitácia-dôkladné vyčistenie
podľa potreby. 4-krát ročne.

v školskom stravovaní

celej

prevádzky-

