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загальні положення 

 

Виходячи з положень § 30, п. 1) Закон No 561/2004 Coll. про дошкільну, базову середню, 

вищу професійну та іншу освіту (Далі - Закон про освіту)  зі змінами та доповненнями,  та  

Декрет No 107/2005 Coll., про шкільне харчування, зі змінами та доповненнями, я видаю цю 

директиву як статутний орган школи.  

 

1. Вступні положення 

 

Шкільна їдальня Літвінівської початкової школи та дитсадка, м. Руська 2059, Мострайон 

(далі – «Шкільна їдальня») регулюється у своїй діяльності, зокрема, Наказом No 107/2005 

про шкільне харчування, Постановою No 84/2005 кол., про витрати на харчування 

підприємства та їх оплату в організаціях-вкладниках, створених територіальними 

самоврядними підрозділами, зі змінами, Указом No 602/2006 кол., про гігієнічні вимоги до 

послуг громадського харчування та про принципи особистої та операційної гігієни у разі 

особистої та оперативної гігієни  діяльність, що має епідеміологічне значення, зі змінами та 

доповненнями, та відповідні гігієнічні регламенти.  

 

2. Права та обов'язки учнів, дітей, їх законних представників та іноземних пансіонерів 

у шкільному закладі 

  

          Шкільна їдальня в першу чергу забезпечує харчуванням учнів під час перебування 

в школі, дозволяє харчування для власних працівників і забезпечує, серед іншого, 

харчуванням іноземних пансіонерів в рамках додаткових заходів. 

Учні мають право приймати обід щодня. Учень, який не був присутній у школі, не має права 

брати їжу зі шкільної їдальні. Виняток становить перший день хвороби, коли обід можна 

доставити харчовому носію, якщо не вдалося вчасно скасувати обід.  Зібраний обід 

призначений для негайного вживання.  Їдальня не несе відповідальності за обід, який 

відправляється в запасний контейнер і забирається у ŠJ. Незібраний обід конфіскується, 

бордер не має права на компенсацію, а обід використовується для надбавок. Інші дні 

повинні скасувати обіди.  

 

3. Робота та внутрішній режим шкільної їдальні 

 

Години роботи в шкільній їдальні встановлені на понеділок-п'ятницю з 6.00 до 14.30. 

          Робота шкільної їдальні закрита під час державних свят, у неробочі дні та під час 

шкільних канікул. Виключно можна закрити операцію у вихідні дні для вихованців. 
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Шкільна їдальня видає обіди в дні їжі іноземним пансіонерам в понеділок з 12:00 до 12:15, 

інші дні з 11:30 до 11:45 ранку, учням в понеділок з 12:15 до 14:30, в інші дні з 11:45 до 14:00 

і шкільний персонал по понеділках з 12:00 до 14:30, інші дні з 11:30 до 14:00. 

          Пансіонери зобов'язані виконувати вказівки педагогічного нагляду або керівника 

шкільної їдальні. 

          До їдальні допускаються тільки закусочні, які харчуються в їдальні. Не мають права 

тут перебувати особи, які не харчуються в їдальні. Їм заборонено заходити в шкільну 

їдальню. 

          Учні заходять в їдальню в супроводі вчителів. 

          Для зберігання пальто, портфелів і рюкзаків при вході в їдальню є лавка. Їдальня не 

несе відповідальності перед закусочними за цінні речі, залишені в їдальні . Всі ці речі 

повинні зберігатися у бордера. 

         Перед обідом закусочні миють руки в шкільній їдальні в дверній зоні, забезпеченій 

гарячою і холодною водою з рідким милом і електросушарками. 

Закусочні входять в обідню службу по лівій стіні їдальні, де  готуютьлоток, вставляють в 

датчик кредитну картку або прикріплюють чіп і беруть суп, основне блюдо та інші гарніри, 

приготовані кухарем біля вікна  .  Дітейможна давати (в залежності від кількості і виду 

обіду) з правого боку вікна видачі. Вобід закусочні прибирають використаний посуд і 

підноси біля заднього вікна або прибирають брудне місце за столом. 

Згазонами вони зобов'язані виконувати вказівки керівника школи, нагляду і кухарів, при 

їдальні вести себе тактовно відповідно до гігієни і соціальними правилами. Згазоном, який 

не дисциплінований і уважний в ŠJ, його  можна виключити зі шкільного харчування. 

          Мімоординарне прибирання їдальні під час видачі забезпечує прибиральниця. 

          Úrazy v ŠJ негайно повідомляється керівником ŠJ, керівником або кухаремшеф-

кухарю. 

Записка J вивішується при вході в ŠJ, в електронному вигляді її можна прочитати 

на https://www.strava.cz/strava/. 

         Правила експлуатації розташовуються на дошці оголошень в кабінеті директора 

шкільної їдальні, на сайті школи, в кабінеті директора школи і в кабінеті шкільної їдальні. 

         Всі зауваження, заперечення, пропозиції необхідно негайно вирішувати з керівником 

шкільної їдальні або з керівником школи. 

          Управління документацією шкільної їдальні покладається на керівника шкільної 

їдальні. Веде документацію згідно з відповідними діючими нормами, правилами та 

настановами школи. 

 

4. Умови забезпечення безпеки та здоров'я учнів 

 

Нагляд за учнями забезпечується педагогічним колективом школи на підставі «Розкладу 

нагляду».  

          Педагогічний працівник, який здійснює керівництво ŠJ, піклується про забезпечення 

безпеки та охорони здоров'я учнів та дітей – інтернатів при забезпеченні шкільним 

харчуванням. Вона також має право напучувати учнів та дітей у ŠJ у разі їх неадекватної 

поведінки, або може рекомендувати керівнику шкільної їдальні обговорити ситуацію 

з учителем або керівником школи. У самому крайньому випадку бордер можна виключити 

з раціону. 

        Як контролюючі, так і харчові вихователі звертають увагу на дотримання 

елементарних правил гігієни. 

          У разі нудоти або травми закусочні зобов'язані негайно повідомити про цей факт 

педагогічному нагляду в їдальні. 
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5. Умови поводження учнів шкільних закладів  

 

За будь-яке свавільне пошкодження або знищення шкільного майна (в тому числі шкільної 

їдальні), майна учнів і дітей, вчителів або інших осіб учнем або дитиною, оплата 

вимагається від батьків учня або дитини, які заподіяли шкоду. У разі більш серйозного 

збитку або неможливості вирішення питання компенсації за шкоду з батьками про 

виникнення шкоди повідомляється в поліцію Чеської Республіки або в органи соціального 

захисту населення. 

 

 

6. Умови входу та виходу з їжі  

 

Протягом місяця обіди реєструються і вивозяться не пізніше 12.00 полудня за один робочий 

день вперед. Є кілька способів відписатися від обідів:  

а) Sobně  

(б)За допомогою поштової скриньки, розташованої в кабінеті  керівника 

в) Телефонічно на тел.  no 733 642 153  

г) Замовляючи в інтернеті на https://www.strava.cz/strava/. Ті, хто в цьому зацікавлений  

служба повинна бути особисто зареєстрована у керівника ŠJ і повідомити необхідні дані.  

          У разі хвороби учень має можливість прийняти обід наступного дня (див. пункт 2 цієї 

Директиви). Незареєстрована і незібрана їжа конфіскується, бордер не має права 

на компенсацію за незібране харчування.  

           Шкільне харчування забезпечується лише під час перебування пансіонера в школі та 

першого дня незапланованої відсутності в школі - згідно з § 117 par. 1 бал. б) в) Закону No 

561/2004 Coll., зі змінами та доповненнями. 

           Учні та діти записуються на шкільне харчування у формі договору – дивись Додаток 

No 6. 

           Харчування оплачується заздалегідь на наступний місяць. У разі несплати норми 

харчування харчування не надаватиметься. Якщо на рахунок бортника буде відправлена 

сума, яка не покриває витрати на прожитковий мінімум за весь наступний місяць, обіди 

будуть скасовані до кінця наступного місяця, щоб рахунок кордону не був від'ємним. 

          Варіантами оплати допомоги на харчування є: 

а) Безготівкове постійне розпорядження з поточного рахунку на рахунок шкільної їдальні 

б) Безготівкове договірне списання коштів з рахунку прикордонника 

в) У виняткових випадках готівкою в розрахункові години, або поштовим переказом, який 

забирається віссювід 15 до 20.  день місяця. 

          Касові години в шкільній їдальні, відведені для контакту з пансіонами, - кожен 

робочий день з 7.00 до 8.00. 

Термін оплати ПДР необхідно ввести на період з 15 по 20 число  місяця. Обіди у бордера 

будуть зареєстровані 1-го числа наступного місяця. 

          Дата ПДР не може бути встановлена раніше 15 числа місяця. Немає ніякої гарантії, 

що бордер буде обідати з 1-го числа наступного місяця. 

          Пансіон/законний представник повинен особисто узгодити з керівником їдальні 

формальності для переказів з рахунку (номер рахунку, змінний символ, сума платежу).   

Розрахунок прожиткових мінімумів буде проводитися в червні і грудні у вигляді переплат 

на розрахунковий рахунок, і тільки в тому випадку, якщо сума для виставлення  рахунків 

перевищить 100 крон. Сума менше 100  крон буде перерахована на наступний період. 

Виняток становлять вихідні учні або учні та діти, які переходять до іншої школи.  Їм буде 

повернута вся переплата. 

          Учні та діти, які протягом року припиняють харчування в ŠJ (переведення до іншої 

школи, виїзні учні), зобов'язані вийти особисто або через свого законного опікуна та подати 

заяву на компенсацію надбавки на харчування.  
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У тому випадку, якщо після того, як обіди будуть подані всім бордерам в даний день, 

є можливість продати ці обіди співробітникам школи.  Метою керівника шкільної їдальні 

має бути зведення обсягу залишкових обідів до мінімуму. Залишкові обіди продаються за 

окрему плату. Ціна залишкового обіду (одна порція) становить 10, - крон. Залишковий обід 

може бути проданий тільки співробітнику, який придбав обід в цей день навіть за повною 

ціною. Відповідну суму пансіон виплачує начальнику шкільної їдальні при прийомі їжі. Він 

буде вести власний облік залишкових обідів щодня і, з бухгалтерами школи, 1 раз на місяць, 

остаточний щомісячний рахунок. 

 

 

7. Умови харчування 

 

          Закусочні, обід яких доставляється до фудвозів, строго обмежені в часі і просторі для 

їх збору. Для іноземних закусочних час видачі визначається згідно з договором 

з управителем їдальні. Ця угода може бути скоригована протягом року відповідно до потреб 

ŠJ за згодою обох сторін.  

          При закупівлі сировини, послуг і поводженні з сировиною і експлуатаційним 

обладнанням шкільна їдальня дотримується принципів ефективності.  

 

 

8. Альтернативні дієти 

 

           Альтернативне харчування не вважається дієтою і законні опікуни можуть 

скористатися можливістю домовитися з керівником школи про власний спосіб харчування 

дитини у вигляді доставки готових страв, які вони готують самі. Такий спосіб харчування, 

що включає подачу їжі, здійснюється за межами шкільної кухні, так як за приготування їжі 

(включаючи питний режим) несе повну відповідальність законний опікун дитини.  

          Ці діти виключаються з системи харчування в початковій школі і не включаються 

в річний статистичний звіт. 

  

9-й Стандартів 

 

         Шкільне харчування регулюється нормами харчування, середнім споживанням 

продуктів харчування та діапазоном фінансових нормативів на придбання продуктів 

харчування, викладених у Додатку до Постанови No 107/2005. 

          Керівник школи має можливість встановлювати фінансовий норматив готової їжі 

до максимально дозволеної кількості згідно з Постановою No 107/2005. 

          Керівник школи допускає відхилення між нормою і фактичним споживанням їжі 

в розмірі 500 крон при проведенні щорічної інвентаризації продуктів харчування. 

Фінансовий ліміт протягом року може бути в три рази більше нормативного споживання 

в день. 

   

10-й  Якість готових страв 

 

Використовувані інгредієнти: При приготуванні страв в шкільних їдальнях бажано 

віддавати перевагу свіжій їжі бажано з місцевих джерел з використанням сезонних фруктів 

і овочів.  Для смакового балансу використовуємо в основному трави і натуральні спеції без 

глутамату і солі.  При зберіганні та переробці харчових продуктів дотримуватися 

законодавчих норм, пов'язаних з охороною здоров'я населення, включаючи впровадження 

системи аналізу небезпек і визначення критичних контрольних точок (ХАССП). 

          Прикладні технологічні процедури: При приготуванні страв важливо вибирати 

відповідні технологічні процедури з використанням сучасних технологій, що стосується 
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усунення епідеміологічного ризику і збереження харчової і сенсорної цінності продуктів 

харчування, а також з урахуванням виключення небажаних ефектів технологічних 

процедур. 

Додаток No 1: Гігієнічні вимоги до приготування і виробництва шротів, їх розподілу, 

транспортування, зберігання, маркування та введення в обіг (Постанова No 137/2004 Кол.  

про гігієнічні вимоги до послуг громадського харчування та про принципи особистої та 

оперативної гігієни в діяльності, що має епідеміологічне значення, зі змінами). 

 

11. Ідентифікація кордонів 

 

          Закусочні ідентифікують себе за допомогою ламінованого посадкового талона або 

чіпа. 

          Посадковий талон/чіп оплачує бордер. Картка/чіп не підлягає передачі і дійсна 

протягом усього прийому їжі. ВикористаніІП не повертаються і фінансова компенсація не 

надається. 

          Без посадкового талона/чіпа обід не буде виданий. Якщо бордер забуде картку/чіп, 

йому буде видано документ про заміну після перевірки даних в офісі ŠJ. Видача документів 

на заміну відбувається в момент видачі обіду.  

          Про втрату картки/чіпа необхідно негайно повідомити керівника шкільної їдальні у 

разі нецільового використання. 

З2018/2019 навчального року використання карток поступово припиняється, мета - 

ексклюзивне використання безконтактних чіпів. Причиною цього є заміна дозуючого 

терміналу, який підтримує ідентифікацію безконтактним чіпом. 

 

 

12.  Оплата харчування 

  

Щомісячний авансовий платіжвідповідно до вікового цензу: 

До 6 років (підготовчий клас) ..  620,- крон/місяць 

6 – 10 років .....................  620 крон/місяць 

11 – 14 років ..................... 710 крон/місяць 

15 років і вище .................. 880 крон/місяць 

 

Аванси розраховуються за 22 робочих дні. 

Ціна безконтактного чіпа на обід - 121 крон. 

 

Вартість 1 обіду відповідно до вікового обмеження: 

До 6 років (підготовчий клас) .................... 28,- КРОН 

Учні 6 – 10 років .............. 28,- КРОН 

Учні 11 – 14 років ........................  32,- КРОН 

15 aУчні старше років..................... 40,- крон 

Співробітники власної організації (звнеском ЕМ ФКСП) .....  40,- крон 

Іноземні закусочні ............. 90,- КРОН 

Ціни на картки/чіпи та норми харчування можуть змінюватися протягом року через зміни 

цін постачальників. 
 
13.  Кейтеринг компанії 

 

Корпоративне харчування для працівників забезпечується відповідно до розділу 2 

Постанови No 84/2005 Coll. про витрати на харчування підприємства та їх оплату в 

організаціях-вкладниках, створених територіальними самоврядними підрозділами, зі 
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змінами та доповненнями, і експлуатується в межах основної діяльності на  власному 

об'єкті. 

           Персонал повинен покривати тільки витрати на продукти харчування 

за вирахуванням внеску від ФКСП. 

           Працівник, який відпрацював не менше 3 годин за місцем роботи в даний 

календарний день, має право на обід. 

           Післяхворобиабо відпустки співробітники можуть приймати обід тільки за повною 

вартістю. У перший день хвороби обід можна скасувати до 8:00 ранку. Якщо вони цього не 

зроблять, їм також стягується повна вартість обіду. 

            Пенсіонери, які працювали в організації на пенсії, а також працівники, які працюють 

з організацією за договорами про роботу, виконану поза трудовими відносинами, не будуть 

забезпечені харчуванням за пільговою винагородою. 

 

14. Відкритість для громадськості та подальша співпраця 

 

           Передача інформації пансіонерам відбувається в основному через сайт школи, 

електронну пошту і телефонний зв'язок, інформаційні табло, розташовані в шкільній їдальні 

або особисто через керівника шкільної їдальні і класних керівників.  

Шкільна їдальня також вміщує батьків вихованців та дітей і після узгодження з керівником 

школи може подати дегустаційну порцію обіду (за попередньою домовленістю).  

          Ми вітаємо будь-які пропозиції вчителів, учнів та батьків щодо спільної роботи над 

досягненням високої якості харчування у вигляді усних та анкет. 

          Ми співпрацюємо з шеф-кухарями компаній-постачальників. Ми готуємо обіди один 

для одного в нашій школі, 

Відвідуємо семінари з можливістю переглядуі дегустації приготованих новинок їжі і напоїв. 

Ми співпрацюємо з іншими ŠJ – обмін досвідом. 

            

          

         Скарги можуть бути подані пансіонами в письмовій формі або при особистій зустрічі 

з керівництвом шкільної їдальні. Скаржники також можуть користуватися поштовою 

скринькою шкільної їдальні. На анонімні скарги ми відповімо через інформаційну дошку в 

шкільній їдальні. У разі повторної скарги законні представники можуть у разі 

незадоволення розглядом скарги або пропозиції звернутися до керівника школи або КХС з 

пропозицією дослідити процедуру розгляду скарги. 

         ŠJ регулярно перевіряє та оцінює задоволеність способом надання послуг. 

Найпоширенішим методом перевірки та оцінки є особисті інтерв'ю з пансіонами, 

анкетування, спрямоване на законних представників пансіонерів,на сайті школи. Законні 

представники також можуть коментувати якість послуг, що надаються через класні збори. 

 

15.  Особистийсклад ŠJ 

           

          Працівники шкільної їдальні беруть участь у професійних тренінгах відповідно 

до можливостей функціонування ŠJ та відповідно до діючої пропозиції. Всі співробітники 

ЗШШС також проходять навчання в областіOHS P і HACCP. 

         Штатний розклад початкової школи наведено в додатку No 2.  

 

16.  Вимоги до стану здоров'я працівників та їх особистої гігієни – див.  3. 

 

17. Принципи операційної та особистої гігієни в діяльності, що має епідеміологічне 

значення – див.  4 

 

18. Правила санітарії – див.  5 
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19. Прикінцеві положення 

 

1. Статутний орган школи несе відповідальність за контроль за виконанням положень 

цієї Директиви: Марсела Вокуркова 

2.  Попередня редакція цієї Директиви вилучена.  Депонування директиви в шкільному 

архіві регулюється Правилами шкільної справи та подрібнення. 

 

 

У Литвинові на 20.  8. 2019 

Додаток станом на 09.07.2022 

Додаток станом на 01.01.2023 

                                                                                                

                                                                                                        Mgr. Pavla Tomášová 
                                                                                                                                          директорка школи 
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Додаток No 1  

 

Гігієнічні вимоги до приготування і виробництва харчових продуктів, їх 

розподілу, транспортування, зберігання, маркування та введення в обіг. 
 

Здоров'я безпеки харчових продуктів 

Страви повинні відповідати мікробіологічним і хімічним вимогам і повинні мати сенсорні                              

властивості/ колір, аромат, смак і консистенція / відповідні характеру страви. 

Інші продукти харчування заборонено вводити в обіг. 

Харчова цінність і склад страви повинні відповідати харчовим дозам  закладено в ŠJ.                              

Де є відступи при підготовці, виготовленні, зберіганні, розподілі,  транспортуванні 

і введення в обіг, ніж зазвичай, це не повинна бути технологія, що приховує дефект                          

сировина і процеси – охорона здоров'я гарантована. 

 - всі співробітники несуть відповідальність відповідно до виду своєї діяльності 

 

Сенсорна оцінка 

Продукти, що демонструють сенсорні небажані зміни, викликані мікробною активністю,  

або ознаки небажаного зростання мікроорганізмів, або зміна кольору, смаку або                             

запах, або підозра на інші забруднення, а також дефекти властивостей / перегріву,                             

недоварювання/ не може бути введено в обіг. 

Посуд з виявленою невідповідною плутаниною або недоцільним використанням                             

післязлаків з точки зору дієтичних, фізіологічних і специфічних вимог                             

споживачів, не можуть бути введені в обіг для цієї групи закусочних. 

- всі співробітники несуть відповідальність відповідно до виду своєї діяльності 

 

Яйця і яєчні маси 

Можна використовувати лише марковані комерційні види яєць. Сирі яйця подаються тільки 

в стравах, які в подальшому піддаються термічній обробці. Вживання яєць з порушеною 

шкаралупою не допустимо (тріщини). 

Транспортна упаковка, включаючи вкладиші, не повинна бути впроваджена у виробничу 

частину Яйця. Приносити збиті яйця в приміщення, тільки  миються ємності.  

Пастеризованізаморожені яєчні маси повинні бути відразу термічними після 

розморожування  Оброблені.  

Зберігання при температурі від +5оС до 10оС в спеціальному холодильнику 

- відповідальність несе працівник, що відкладає яйця  

 

розморожування їжі 

Розморожування їжі, що цього вимагає, проводиться, якщо немає технічного пристрою 

і виробник не обумовлює іншого, в холодильнику, призначеному для цієї мети з 

температурою не більше + 4о С, або проточна холодна вода.  

Розморожування будь-яким іншим способом (в приміщенні, в теплі втканині) 

забороняється 

Розморожену їжу не можна повторно заморожувати 

- працівник, який виконує цю діяльність, несе відповідальність 

 

Застосування жирів і масел 

При термічній обробці можуть використовуватися тільки жири і масла, призначені для цієї 

мети. Їх не можна нагрівати  вище +180 о С, якщо інше не вказано виробником. Якість 

повинна бути безперервно перевірити /колір, запах/або хімічні швидкі тести під час 

термічних модифікації і до їх використання /прогірклість/. У разі змін масло необхідно 

міняти. 
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При використанні на сковороді завжди повинна використовуватися нова доза жиру або 

масла. 

Не можна використовувати жири від смаження для змащування або подальшого 

приготування страв. 

- головний кухар відповідає, або кухар відповідає за  приготування смаження 

 

Термічна обробка харчових продуктів 

Їжа повинна піддаватися термічній обробці протягом періоду, що забезпечує безпеку їжі, 

і  підтримання максимально можливої харчової цінності. Блюдо, в яке їх додавали  

ще інгредієнти з метою приправи, загустіння... на останньому етапі виробництва 

(спеції, борошно... ) повинні бути достатньо відпрацьовані. У всіх частинах                           

блюдо має бути досягнуто 75о С протягом 5 хвилин. Якщо потрібно харчування                          

більш низька температура, її модифікація повинна забезпечувати збереження їжі. 

- за приготування страви відповідає головний кухар або уповноважена особа 

 

Припинення термічної обробки страви 

Якщо блюдо не потребує доопрацювання, його відразу ж відпускають або упаковують 

і перераховують в обіг. Якщо блюдо вимагає доопрацювати після приготування з нижнім   

температура менше 70 ° C, негайно регенерована до температури не менше 70о С у всіх 

частинах страви. Страви необхідно лікувати таким чином, щоб вони були                          

усуваються ризики їх забруднення і гарантується здоров'я.  

Всі технологи. операції, в тому числі оздоблювальні, повинні слідувати один за одним без 

зволікань. При поводженні з готовими стравами його необхідно використовувати                           

робоче начиння для обмеження безпосереднього контакту між руками працівника і 

прийомом їжі  / чисті засоби індивідуального захисту/ 

- всі кухарі несуть відповідальність 

Холодні страви:цукрові продукти , напівфабрикати і недороблені страви. 

Холодні страви: (салати) можна робити тільки з холодної їжі (не стосується пекарів                            

продукції)            

- відразу післяd завершення охолодити до температурине більше + 8о С у всіх частинах. 

Цю температуру страви не можна перевищувати навіть при введенні в обіг (+8о С) 

Кондитерські вироби з кремом охолоджуються до температури відразу після фінішної 

обробки не більше (+8о С) у всіх частинах. При такій температурі вони також вводяться в 

обіг. Залишилися креми, салати, дрезінками... не можна додавати до свіжоприготованих. 

Сире м'ясо — Для приготування напівфабрикатів з сирого фаршу, тільки свіжі інгредієнти, 

ці заготовки не можна заморожувати. Нутрощі (наприклад, печінка) їх необхідно 

подрібнювати безпосередньо перед обробкою,  

–  зберігаються  напівфабрикати, які не підлягають термічній обробці протягом 30 хвилин 

в холодильнику з температурою 0о С - +4о С. 

- всі кухарі несуть відповідальність за приготовану страву 

 

Дистрибуція, транспортування та введення в обіг продукції 

При введенні в обіг продукт повинен бути захищений від мікробного забруднення, 

забруднень, або інші проблеми зі здоров'ям. 

Термічний посуд подають відразу після виготовлення, але не довше 4 годин від завершення 

їх термічної обробки, в тому числі приготування страв шляхом нарізки...  

Заповнення в транспортнійупаковці , дистрибуції та транспорті. Якщо цього не вдається 

зробити, їжа повинна бути поступово кип'ятити (або регенерувати страви в охолодженому 

або замороженому вигляді) 

- протягом усього періоду циркуляції температуру страви необхідно підтримувати не 

менше +65о С. 

- на момент подачі їжі споживачеві вона повинна мати температуру не менше + 63о С 
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- харчування, не оформлене в межах ліміту часу, повинно бути виключено з обігу 

- головний кухар, уповноважений працівник несе відповідальність 

Контейнери  , з яких відпускаються страви в дозуючому пункті, завжди повинні бути 

спочатку мити, а потім наповнювати – не заповнювати до немитих                        

- при виставці посуд повинна бути захищена від контакту зі споживачами, або забруднення. 

- кожен шеф-кухар несе відповідальність відповідно до своєї діяльності 

- для відпуску може використовуватися тільки чиста тара, в якій зберігається харчовий 

продукт на час відпуску при заданих температурах, захищають їх від забруднень і легко 

чистять, і миється 

-  всі кухарі несуть відповідальність 

                      

Охолоджені та заморожені напівфабрикати та вишукані страви 

 - охолодження і заморожування в нашій країні не проводиться згідно з § 28                       

- виняток становить лише їжа, приготована як напівфабрикат (овочі, часник) частково 

підготовлені до подальшого використання і зберігаються взамороженому стані,                        

до подальшої обробки максимум 14 днів в упаковці позначений (мікротоновий мішок) з 

позначкою дати обробки, терміну придатності і підпис працівника, який обробляє 

напівфабрикат 

- холодильні приміщення повинні мати температуру не більше + 4° С 

- замерзлі приміщення не менше -18о С 

- нагрівання замороженого і охолодженого посуду здійснюється негайно перед дозуванням 

і споживанням  

- нагрівання здійснюється настільки швидко, що в нагрітому місці страви не більше 60 

хвилин не менше + 70о С було досягнуто 

- нагрівання здійснюється в комбінованій печі 

- дозування протягом максимум 4 годин, протягом усього періоду прийому їжітемпература 

страви повинна бути не менше + 65о С, на момент їх подачі споживачеві не менше + 63о С 

- нерозпущені протягом 4 годин негайно відмовитися від їжі 

- не використовуватирозморожений посуд для нагрівання в результаті технічних збоїв,  

Або посуд з пошкодженої або забрудненої упаковки 

- головний кухар і призначений співробітник несуть відповідальність 
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Додаток No 2 

 

Особистий склад: 

керівник шкільної їдальні -  відповідає за управління всією шкільною їдальнею, 

включаючи персонал, підпорядковується директор школи.  Кваліфікаційні вимоги: 

Середня освіта з іспитом Maturita 

 

шеф-кухар -  готує основну страву, повідомляє необхідні інгредієнти керівнику ŠJ, 

відповідає і вона веде кухарів з приготування страв, стандартизує, створює нові рецепти, 

складає меню,  бере участь в роботі ŠJ, підпорядковується керівнику школи і директору 

школи.  Кваліфікаційні вимоги: Середня освіта з сертифікатом ПТО 

 

кухар 1 - відповідає за приготування супів і гарнірів, готує або допомагає в приготуванні 

основної страви.                                                                            

Вона допомагає з прибиранням, підпорядковується головному кухареві, керівнику школи і 

директору школи.  Кваліфікаційні вимоги: Середня освіта з сертифікатом ПТО 

 

кухар 1-  виконує допоміжну роботу на кухні, сама готує салати і напої, 

підпорядковується головному кухареві, керівнику школи і директору школи.  

Кваліфікація: Середня або середня освіта з сертифікатом ПТО 

 

кухар 2 - виконує допоміжну роботу на кухні, сама готує салати і напої, 

підпорядковується головному кухареві, керівнику школи і директору школи.  

Кваліфікація: Середня або середня освіта з сертифікатом ПТО 

 

кухар 3 - виконує допоміжну роботу на кухні, сама готує салати і напої, 

підпорядковується головному кухареві, керівнику школи і директору школи.  Передумови 

кваліфікації: Середня або середня освіта з сертифікатом ПТО.  

 

 

Посадові інструкціїпрацівників укладені в особових  справах працівників. 

 

Робочий час працівників починається:  вівторок – п'ятниця о 6.00 ранку і закінчується о 

14. 30 годин  

Пнnділить о 6.30 ранку і закінчується о 15.00 
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Додаток No 3 

 

 

ХАССП 

 

Вимоги до стану здоров'я працівників та їх особистої гігієни 

 

- перед початком роботи - профілактичний огляд, медична карта, знання (гігієнічний 

мінімум) 

- обов'язок працівників повідомляти лікаря про зміну стану здоров'я, яка може призвести до 

забруднення харчових продуктів або зараження працівників 

  - робітники не повинні мати ніяких прикрас для рук, лакованих нігтів на роботі 

  - зміна спецодягу при переході від індивідуальної діяльності, не повинно мати нічого в 

кишені одяг, не ходити в робочому одязі поза робочим місцем, знімати спецодяг перед 

відвідуванням туалету, не вносити туалетні і косметичні корективи в екстер'єр під час 

роботи 

- не палити у всій зоні шкільного харчування 

- заборона проникнення сторонніх людей на робоче місце (крім дозволених) 

- дотримуватися особистої гігієни та гігієни експлуатації (санітарні правила), гігієнічні 

вимоги до приготування, виготовлення, зберігання та видачі страв (Постанова No 137/2004 

кол. , про гігієнічні вимоги до послуг громадського харчування та про принципи особистої 

та оперативної гігієни в діяльності, що має епідеміологічне значення, зі змінами та 

доповненнями. , Акт No.  258/2000 Кол., про охорону здоров'я населення та про внесення 

змін до деяких суміжних законів, про дотримання правил експлуатації шкільної їдальні. 
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Додаток No 4 

 

Принципи операційної та особистої гігієни в діяльності, що має 

епідеміологічне значення 

                                                     

Принципи оперативної гігієни:   

(a) підтримання в чистоті всіх приміщень та обладнання, щоб не ставити під загрозу якість та 

корисність харчових продуктів та продуктів; 

б) проведення безперервного прибирання всіх приміщень - використання відповідних чистячих і 

дезінфікуючих засобів (вивчення інструкції), остерігайтеся забруднення харчових продуктів 

(c) підтримання санітарних та санітарно-гігієнічних об'єктів у чистоті та експлуатаційній здатності 

(d) маркування або кольорове кодування допоміжних засобів та пристроїв, призначених для 

грубого очищення, їх зберігання окремо від засобів для очищення робочих поверхонь та 

обладнання, що безпосередньо контактують з харчовими продуктами та харчовими продуктами 

(e) здійснення безперервної утилізації органічних та неорганічних відходів  

е) не зберігати продукти харчування, особисті речі в приміщеннях служб громадського харчування 

(светри, особисті речі - зберігати в шафах, продукти в холодильнику в гардеробній) 

ж) своєчасне проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації 

з) заборона проникнення сторонніх осіб і тварин до приміщень закладів громадського харчування;    

(i) залишення особистих речей, одягу та взуття окремо в гардеробі 

з) використовувати для очищення миючі, чистячі та дезінфікуючі засоби, які призначені для 

харчової промисловості; 

к) зберігання власних харчових продуктів тільки в окремо маркованому холодильнику або 

морозильній камері, розташованої поза виробничою операцією (офіс, вітальня) 

л) не палити у всій будівлі школи та її околицях; 

м) підтримання закладу в чистому та належному стані, щоб харчові продукти та продукти не 

зазнали негативного впливу, а їх здоров'я не загрожувало безпеці 

(n) засоби для очищення, дезінфекції, дезінфекації та дезінфестації повинні зберігатися в 

оригінальній упаковці з відповідним маркуванням; не використовувати для відповідального 

зберігання чистячих засобів тару і упаковку, призначені для харчових продуктів; запасна упаковка 

для чистячих засобів правильно маркується 

(o) постійне оновлення та дотримання знань для захисту здоров'я населення в діяльності, що має 

епідеміологічне значення 

п) окремі зони для миття посуду, експлуатації інструментів, транспортування упаковки так, щоб 

уникнути перехресного забруднення  

 

Принципи особистої гігієни: 

а) дбати про фізичну чистоту і мити руки в теплій воді перед початком власної роботи, при 

переході з нечистої роботи на чисту роботу, після користування туалетом, після поводження з 

відходами і при кожному забрудненні мити руки в теплій воді, використовуючи відповідні миючі 

або дезінфікуючі засоби 

б) носіння чистих засобів індивідуального захисту, що відповідають характеру діяльності (зокрема 

спецодягу, взуття, головних уборів - покриття всього волосся) при приготуванні та виробництві 

страв. Заміна в міру необхідності під час зміни. Використовуйте одноразові рукавички, виделки 

для м'яса і совок або дозатор на гарнір. 

в) не залишати заклад під час зміни в спецодязі та взутті 

г) виключити будь-яку антисанітарну поведінку (куріння, укладання волосся, нігтів) 
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д) чистити зрізані нігті без лаку, не надягати на руки прикраси 

е) відкладання спецодягу та взуття окремо від цивільного одягу; 

 

 

Додаток No 5 

 

  С А Н И Т А С Н         

Санітарія включає в себе безперервне щоденне прибирання, прибирання після закінчення 

робочої зміни, щотижневе прибирання, включення санітарних днів не рідше одного разу 

на 3 місяці, проведення захисної дезінфекції та дератизації, в міру необхідності, обробку 

(читати етикетки). 

Ведуться записи про санітарії. 

Rozlišení úklidů:  

а) регулярне прибирання - очисні роботи, що проводяться щодня, а то і кілька разів на 

день                    

б) велика прибирання - очисні роботи проводяться один раз на місяць 

в) генеральне прибирання - очисні роботи, що проводяться не рідше двох разів на рік, для 

огляду запасів, видалення непотрібних предметів, дрібного ремонту стін і під-ч. Dále 

потрібна побілка виробничих приміщень 1 х на рік, побілка складських приміщень 1 х за 

два роки, оновлення покриттів у міру необхідності,  

Вимоги до прибирання приміщення шкільної кухні: 

- підлоги в приміщеннях, що регулярно використовуються - 1 раз на добу, далі в 

міру необхідності (наприклад, дезінфекція);   

- при забрудненні кожен день прибирати гюль (вхід в будинок) в приміщеннях (в 

гулі необхідно постійно поливати – наливати); 

- машини і механізми - обов'язково після закінчення роботи, навіть кілька разів на 

день (подальша дезінфекція); 

- полиці, шафи для їжі – 1 х на тиждень (подальша дезінфекція); 

- охолодження стін в приміщеннііхтіарного обладнання - не рідше 1 разу на тиждень, 

по забрудненню і більше разів з подальшою дезінфекцією; 

- полиці, шафи для їжі - 1 раз в тиждень (подальша дезінфекція); 

- внутрішні стіни ліфта для перевезення їжі - 1 раз в тиждень з подальшою 

дезінфекцією; 

- рочищувальних прокладок: 1 х тиждень дезінфікують зануренням на 1 годину в 

дезінфікуючий розчин (ганчірки, щітки і т.д.); 

- рушники для витирання рук - використовуйте тільки під час великих прибирань, 

коли немає готування і запобігається контакт з приладами та інструментами і 

посудом, необхідними для приготування їжі;  
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- паперові рушники - завжди використовувати в роботі служби громадського 

харчування; 

- заміна захисного одягу - навіть кілька разів на день, у міру необхідності, при 

пранні використовують Саво; 

-  двері, обігрівачі, лампи - 1 раз на місяць ( подальша дезінфекція) рушники; 

-  вікна 1 раз на рік; 

- кондиціювання та вентиляція – мережі 1х на тиждень з подальшою дезінфекцією; 

- жирові пастки – 1 раз на рік, щоб повідомити пана двірника.  

 

Вимоги до прибирання сантехнічного обладнання: 

- підлоги, умивальники, туалет - 1 х щодня 

- душове обладнання - завжди після використання 

- двері, миються частини стін - 1 х на місяць 

- меблі (шафи-купе в гардеробних) - 2 рази на місяць 

- туалетна достатня кількість туалетного паперу, мила, паперових рушників 

- після правильного механічного очищення необхідно проводити подальшу 

дезінфекцію на санітарно-технічному обладнанні, а саме підлоговому покритті, 

вагонці, внутрішньому обладнанні душових кабін, унітазів - 1 раз на добу;  підлоги, 

решітки для підлоги, облицювання стін, покриття                                     

- Для дезінфекції в зазначеному розчині використовують Саво, Тезона, Тезаво і 

Медіум і інші згідно з інструкцією із застосування. 

При використанні дезінфікуючих засобів подбайте про захист здоров'я під час обробки 

(читайте етикетки і дотримуйтесь наведених інструкцій), дотримуйтесь інструкцій в 

паспортах безпеки окремих пристроїв. 

Кожен співробітник несе відповідальність за чистоту своєї роботи.  
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Контракт 
про надання обідів у шкільній їдальні (заявка на харчування) 

 
 

Кожен учень, який буде харчуватися в шкільній їдальні, повинен зареєструватися із 

заповненою анкетою  
діє на весь період харчування в шкільній їдальні 

 
Сторони 

 
 

Початкова школа та дитячий садок Литвинов, Ruská 2059, Мостовий район в особі директора школи  Павла 

Томашова 

 

Номер рахунку Руської початкової школи: КБ Литвинов 39535491/0100, змінний символ 

пансіонера (заповнюється школою).................... 
(далі – постачальник) 

a 
учень............ Класи  

 
 

  

ім'я та прізвище,  Дата народження 

 
 

  

представлений законним представником – ім'я та прізвище  контактний телефон /-у) 

 
 

  

домашня адреса   

(далі – замовник) 
 

укласти цей Договір: 
 
 

I. Постачальник зобов'язується надавати в шкільні дні 

(далі - «навчальні дні») з дати дії договору Замовнику 

відповідно до стандартів зі змінами1) замовлені обіди за 

цінами, зазначеними в Додатку, за кількістю та якістю 

згідно з наведеними нижче стандартами, на умовах, 

зазначених нижче.  
Керівник школи має право встановлювати цю ціну 

інакше в обґрунтованих випадках. 
 

(1) Ця угода передбачає, що клієнт прийматиме 

замовлені обіди. Тому замовник зобов'язаний 

сплатити суму за замовлені обіди не пізніше ніж за 7 

днів до закінчення місяця за наступний місяць.  
 

(2) Оплата обідів:  
Безготівковий розрахунок (надається батьками) - 

шляхом внесення платежу безпосередньо на шкільний 

рахунок (див. Шапку договору) не пізніше, ніж за 7 днів 

до початку нового місяця.  
 

Інший спосіб оплати можливий тільки після 

узгодження з керівником шкільної їдальні. Харчування 

буде замовлено і видано тільки після отримання оплати 

за період. 
 

(3) Замовник зобов'язаний письмово або особисто 

обговорити в офісі шкільної їдальні будь-яку зміну 

замовлення (наприклад, за відсутності заздалегідь 

відомого пансіонера) на наступний період. Анулювання 

необхідно подати не пізніше 12.00 попереднього 

робочого дня, по телефону.  No 733 642 153. Також є 

можливість скасувати обіди, замовивши через інтернет 

(необхідно домовитися з керівником шкільної їдальні). 

На сайті є можливість відредагувати замовлення за 

вказаним меню. Повернення переплат здійснюється 

30.6. і 31.12. даного навчального року.  
 (4) Якщо оплата харчування не буде здійснена 

протягом зазначеного часу, кордону не буде видано 

обід. Перший місяць відвідування в навчальному році 

може оплачуватися готівкою в робочий час 
або в час, заздалегідь визначений в серпні місяці. 
 

(5) Сума за незібраний обід, який не був вчасно 

оформлений, не повертається. 
 

(6) Якщо замовник не сплатить суму за обіди до 

встановленого терміну, він може бути виключений з 

реєстру бордерів і обід для нього не буде 

приготовлений.  
 

(7) Після отримання оплати за харчування клієнт 

автоматично зареєстрував обід з 1-го числа наступного 

місяця, він лише скасує обіди. 
  

(8) Обіди видаються по понеділках з 12.00 до 14.40 

(заняття переносяться). Інші дні з 11.30 до 14.10   
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Іноземні закусочні харчуються в понеділок з 12.00 до 

12.15. 
Інші дні з 11.30 до 11.45 

                       

(9) Обід видається, якщо клієнт підтверджує себе 

ідентифікаційним чіпом або карткою k. Клієнт, який не 

зможе підтвердити ідентифікацію, пообідає лише після 

перевірки того, чи був оплачений обід. Перевірку 

проводить керівник шкільної їдальні, потім в обідній 

час видає талон на заміну харчування 
 

(10) Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про 

втрату ідентифікаційного чіпа або к.к. в офісі шкільної 

їдальні або шкільному офісі; не зробивши цього, він 

бере на себе відповідальність за будь-яку шкоду, 

заподіяну його можливим несанкціонованим 

використанням. Використані фішки не повертаються і 

фінансова компенсація за них не передбачена.   
 

 

  
 

 
(11) Замовник має право користуватися всіма 

послугами шкільної їдальні, що надаються 

пансіонерам, і зобов'язаний поводитися таким чином, 

щоб не завдати шкоди, не знищити або не втратити 

обладнання шкільної їдальні, не забруднити 

приміщення шкільної їдальні і не бути неприємністю 

або скандалом для інших шкільних їдалень-інтернатів. 

При перебуванні в шкільній їдальні він зобов'язаний 

поважати вказівки працівників шкільної їдальні, 

педагогічний нагляд і дотримуватися правил 

внутрішнього розпорядку шкільної їдальні. Якщо 

замовник умисно або з грубої необережності завдав 

постачальнику шкоди, він зобов'язаний її 

відшкодувати. 
 

(12) У разі хвороби учня батько має можливість 

приймати обід у власну (не скляну) тару лише в перший 

день хвороби. В інші дні хвороби обіди необхідно 

скасувати. Якщо батько зацікавлений в тому, щоб 

продовжувати приймати обід, він оплачує повну ціну з 

іншими витратами в 47 крон. 
  

(13) Іноземні пансіонери приїжджають збирати їжув 

той час поза основним часом доставки для учнів і 

працівників школи. Час для іноземних пансіонерів 

визначається керівником шкільної їдальні. Дивись 

пункт 8) 

(14) Про будь-яку зміну номера рахунку необхідно 

повідомляти особисто або по телефону голові ŠJ.  

 
II. Інші права та обов'язки договірних сторін 

регулюються §§ 642 та кодексом Господарського 

кодексу (Закон No 513/1991 Coll. від 5.11.  1991 із 

змінами та доповненнями). 
 
III. Цей Договір діє на дату підписання (не пізніше 

31.10.) на даний навчальний рік.  
 
 
ІВ.  Договірні Сторони заявляють і підтверджують 

своїми підписами, що вони згодні зі змістом і 

формулюванням Договору, що вони укладають його на 

підставі правдивих даних і з їх істинного і вільного 

волевиявлення, і що Договір не був обговорений в біді 

або на інших невигідних умовах в односторонньому 

порядку. 
 
 
Вкладення: 
Прайс-лист на обід діє з 1.1.2023. На підставі Постанови 

No 107/2005 про шкільне харчування учні з 1 вересня 

поділяються на цінові категорії не за відвідуванням 

занять у школі, а за віком, який вони завершують 

протягом даного навчального року. 
 
 

учні віком від 6 до 10 років */ 28,- КРОН 

учні віком від 11 до 14 років */ 32,- КРОН 

учні віком 15+ років */ 40,- крон 

персонал школи (КОМПАНІЯ 

КЕЙТЕРИНГ) 
40,- крон 

іноземні закусочні  90,- КРОН 

ідентифікаційний чіп  121,- КРОН 

*/ (включається вік, досягнутий протягом навчального 

року, тобто від 1,9. до 31,8.) 
 

 
Постачальник послуг залишає за собою право 

змінювати ціну обідів по відношенню до ПДВ, цін на 

енергоносії, харчування та інші послуги  
пов'язані з приготуванням страв.              

 
У разі оплати з поточного рахунку, будь ласка, заповніть номер рахунку, вказавши код банку ____ 
 
Зверніть увагу: Про будь-яку зміну номера рахунку необхідно повідомляти особисто, електронною поштою 

або по телефону голові ŠJ 
 
У Литвинова на ......... 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
Постачальника 

Початкова школа та дитячий садок Литвинов, Руська 2059, 

більшість районів 
Марсела Вокуркова, директор шкільної їдальні 

 Клієнтів 

Подайте його не пізніше12 жовтня  року. 

1) ПОСТАНОВА ПРО ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ NO 107/2005 КОЛ., ПОСТАНОВА 

ПРО ФАБРИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ. No84/2005SB, HYG. ПОСТАНОВА NO 137/2004 

КОЛЛ.  

 Законне право на субсидований обід є лише в навчальний час. 
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