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PaedDr. Jaroslava Čelechovská  

                         ředitelka školy 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti dne 5. října 2016. 



Charakteristika školní jídelny 

 
Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. – součást  ŠKOLNÍ  JÍDELNA 

73601 Havířov – Podlesí, Tajovského 1157/2 

Identifikační číslo: 25 37 80 66 

IZO:                       110 012 500 

Číslo účtu:             2700919842/2010 

Kapacita jídelny:   500 

 

 

Školní jídelna je součástí Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o., která vznikla 

k 1.9.1991. V roce 1993 převzala od ZŠ Tajovského školní jídelnu, která slouží především 

žákům a studentům následujících škol: 

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. 

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. 

Gymnázium, Studentská 11, Havířov – Podlesí 

 

Materiálně technické zabezpečení školní jídelny 

 

Školní jídelna a školní kuchyně slouží zároveň jako odborná učebna pro výuku odborných 

předmětů žáků oboru vzdělání Hotelnictví. 

 

Školní jídelna se nachází v pavilónu E, kde probíhá mimo jiné výuka odborných 

gastronomických předmětů. V přízemí budovy se nachází prostory školní restaurace, školní 

kuchyně, 2 učebny pro studenty, kancelář vedoucí školní jídelny, školní bar, příruční sklad a 

WC pro personál a studenty s bezdotykovými bateriemi, teplou a studenou vodou.  

V suterénu jsou umístěny dva sklady na potraviny, sklad na inventář, dva chladicí boxy, 

nerezová škrabka na brambory, nerezový pracovní stůl sloužící k přípravě zeleniny a ovoce. 

Přípravu zeleniny a ovoce vykonává část žáků na denní praxi pod vedením vyučujícího 

odborného předmětů a jedné kuchařky. Taktéž se v suterénu nachází šatny pro žáky na denní 

praxi, tyto jsou vybaveny skříňkami, umyvadlem, sprchou a WC. V suterénu je také šatna pro 

personál kuchyně se stejným vybavením jako šatny studentů. 

Přízemí se suterénem je propojeno schodištěm a nákladním výtahem. Ve druhém nadzemním 

podlaží jsou prostory pro odbornou výuku gastronomických předmětů – celkem 5 odborných 

učeben, sklad a 1 kabinet. 

 

Kuchyně má kapacitu výroby 500 jídel.  

V srpnu 2016 proběhla částečná rekonstrukce budovy. Byla vyměněna okna za plastová, 

včetně sítí proti hmyzu v kuchyni. Jídelna i kuchyně byla vymalována, proběhla desinfekce i 

opravy stěn, byly vyměněny parapety za nové – plastové.  V jídelně byl položen nový 

zátěžový koberec. 

Jídelna je vybavena stolovým a sedacím inventářem s 24 stoly restauračního typu a 80  

židlemi. Kulturní prostředí doplňuje květinová výzdoba, bílé ubrusy s barevnými naprony, 

vázičky s květinami a menážky na každém stole. V jídelně jsou umístěny 2 prosklené 

dvoudveřové chladničky na nápoje a saláty. Prostředí jídelny zpříjemňuje čisticí zóna na celé 

ploše jídelny.  

 
Všechny prostory školní jídelny jsou udržovány v naprosté čistotě a hygienicky nezávadném 

stavu. Prostor školní jídelny a školní kuchyně odděluje roleta s elektrickým ovládáním. 



 

Údaje o zaměstnancích školní jídelny: 

 

Provoz školní jídelny zajišťuje 6 zaměstnankyň na 100% úvazek. 

 

Bc. Galačová Lucie            - vedoucí školní jídelny, SHŠ, Ostravská Univerzita 

Mišáková Marcela              - hlavní kuchařka,  

Srkalová Věra                     - kuchařka,  

Slišková Ludmila                - kuchařka,  

Maléřová Irena                    - kuchařka 

Pavlíková Lucie                  - pomocná kuchařka 

 

 

Přihlášení a evidence stravovaných osob 

 
Ke stravování ve školní jídelně se studenti přihlašují poslední týden v srpnu a na začátku září, 

jinak průběžně celý školní rok podle potřeb studentů a jejich rodičů. U vedoucí ŠJ si strávník 

zakoupí kreditní kartu ke stravování, a tím je zaveden do evidence strávníků v PC. Kreditní 

kartu je možné používat po celou dobu školní docházky. Zakoupení oběda se provádí u 

vedoucí ŠJ, odhlášení a změny jídel si provádí strávník sám přes internet nebo na dotykovém 

terminálu FLAMENGO. Objednávku je nutné provést jeden pracovní den před daným datem. 

Stravné je možné hradit hotově i převodem na účet. 

 

Ve školním roce 2015/2016 se stravovalo průměrně 267 studentů. 

 

Stravování studentů probíhá restauračním způsobem s plnou obsluhou, kterou zabezpečují 

žáci 1. a 2. ročníků Hotelové školy v rámci výuky odborných předmětů. Žáci se podílejí pod 

vedením odborných učitelů i na přípravě stravy. 

 

Školní stravování je činností, která přímo souvisí s hlavním posláním školy. Tyto služby jsou 

nezbytné pro zabezpečení řádného chodu školy a celého vzdělávacího systému, protože zde 

žáci vykonávají první část své odborné praxe. 

 

Jako odborná škola gastronomického zaměření, v níž probíhá výuka technologie přípravy 

pokrmů, máme ze strany Okresní hygienické stanice v Karviné schválen požadavek na 

využívání moderních trendů v gastronomii a možnost přípravy pokrmů i na základě jiných 

receptur, než jaké jsou stanoveny pro běžné školní stravování. 

 
Další vzdělávání zaměstnanců školní jídelny 

 

V říjnu 2015 se vedoucí školní jídelny a kuchařka zúčastnily Krajské konference hromadného 

stravování v Ostravě - Hrabůvce. V březnu 2016 se kolektiv školní kuchyně zúčastnil 

hygienického školení (hygienické minimum) v Karviné. V červnu 2016 vedoucí školní jídelny 

a kuchařka navštívily gastronomickou akci Bidvest Tour 2016, která se konala v Olomouci. 

V srpnu 2016 absolvovaly všechny zaměstnankyně školní jídelny školení HACCP pořádané 

KHS Karviná.  

 

 

 



Seznam příloh 
 

1.Vyúčtování dotace za šk. rok 2015/2016 období 9-12/2015 

2.Vyúčtování dotace za šk.rok 2015/2016 období 1-8/2016 

3.Tabulka – údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve šk.roce 2015/2016 

4.Tabulka – ukazatele nákladovosti ve šk. roce 2015/2016 

5.Tabulka -  údaje o vyúčtování dotace  soukromé škole a školskému zařízení ve šk.roce 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 10.10.2016 

 

 

PaedDr. Čelechovská Jaroslava – ředitelka školy 

 


