Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem
je město Nový Jičín – rok 2007
1.Úvod
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předkládá koncepci školního stravování
ve školních jídelnách při základních a mateřských školách, jejichž zřizovatel je město Nový
Jičín. Hlavním důvodem zpracování této koncepce je:
• klesající počet dětí a žáků na základních a mateřských školách,
• zvyšující se náklady na provozování školních jídelen,
• přísnější hygienické normy na provoz školních jídelen v souvislosti s novou
legislativou EU.
V souvislosti s novou hygienickou legislativou, která kopíruje právo Evropské unie, se
zavedly přísnější hygienické normy na provoz školních jídelen. Mnoho škol v ČR tyto
požadavky nesplňovalo a nesplňuje. Zřizovatelé nemají dostatek finančních prostředků na
modernizaci každého stravovacího zařízení ve sféře své působnosti. Investice se proto
soustředí jen na vybrané školní jídelny, ze kterých se zároveň hotové jídlo distribuuje na
ostatní školy. V poslední době se tak změnilo tradiční pojetí školního stravování, které
donedávna automaticky znamenalo to, že jídelna a kuchyně jedno jsou. I když škola zvolí
jakoukoliv z forem školního stravování (výdejnu, vývařovnu nebo školní jídelnu) vždy bude
především záležet na vedoucí školní jídelny a potažmo i na řediteli dané školy, zda půjde ve
školním stravovacím zařízení o stolování založené na kombinaci zdravého a přitom chutného
jídla.
Město Nový Jičín dle § 179 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizuje zařízení školního
stravování sloužícím dětem a žákům škol.
Školní jídelny při mateřských a základních školách zajišťují stravování pro děti, žáky
a zaměstnance škol. Kromě stravování žáků a zaměstnanců škol mohou školní jídelny
nabízet na komerční bázi stravování i jiným osobám.
Školní stravování upravuje vyhláška č. 107/205 Sb. o školním stravování, která
vymezuje následující typy zařízení školního stravování:
• školní jídelna (dále jen ŠJ)
• školní jídelna - vývařovna
• školní jídelna – výdejna stravy (dále jen VS)
Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno
navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem. Žák základní
školy, má právo denně odebrat oběd. Na úhradě nákladů na stravné se podílejí následující
účastníci:
1. strávník - hradí celkovou hodnotu potravin,
2. zřizovatel - hradí provozní náklady související s uvařením stravy,
3. škola - hradí mzdové náklady z prostředků státního rozpočtu.
Ve školních jídelnách se vaří dle školního jídelníčku, který musí být v souladu
s aktualizovaným souborem výživových norem. Tzv. spotřební koš určuje měsíční spotřebu

vybraných druhů potravin na strávníka na den v gramech. Naplňování spotřebního koše
kontroluje Česká školní inspekce a Krajská hygienická stanice.
Dodržování hygienických předpisů ve školních jídelnách stanovuje vyhláška č. 137/2004
Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
při činnostech epidemiologicky závažných, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
a Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

2. Výchozí stav školních jídel při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je
město Nový Jičín
Město Nový Jičín zřizuje 5 základních škol, jejichž součástí je 7 školních jídelen
a 5 výdejen stravy:
1. Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3:
Školní jídelna Jubilejní 3
Školní jídelna Dlouhá 56
Školní jídelna B. Martinů 4
Školní výdejna ZŠ Šenov u Nového Jičína, Školní 20
2. Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1:
Školní jídelna Tyršova 1
Výdejna stravy Jiráskova 6
Výdejna stravy Dukelská 350
3. Základní škola Nový Jičín, Komenského 66
Školní jídelna Komenského 66
Výdejna stravy Beskydská 142
4. Základní škola Nový Jičín Komenského 68
Školní jídelna Komenského 68
5. Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90
Školní jídelna Libhošť 435
Výdejna stravy Libhošť 90
Město Nový Jičín zřizuje 3 mateřské školy, jejichž součástí je 6 školních jídelen
a 5 výdejen stravy:
1. Mateřská škola Trojlístek, Trlicova 8
Školní jídelna Trlicova 8
Školní jídelna Machova 62
Výdejna stravy Komenského 78
2. Mateřská škola Sady, Revoluční 52
Školní jídelna Revoluční 52
Školní jídelna Jiráskova 10
Výdejna stravy Smetanovy Sady 6
Výdejna stravy Beskydská 143
3. Mateřská škola Máj, K. Čapka 6
Školní jídelna K. Čapka 6
Výdejna stravy Jubilejní 1
Výdejna stravy Vančurova 36
Školní jídelna Císařská 115 - Loučka
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3. Analýza současného stavu školních jídel při ZŠ
ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3
1. ŠJ Jubilejní 3
Kapacita – 1 000 jídel

- celkem uvaří 697 jídel, z toho:
- 472 jídel pro ZŠ Jubilejní 3
- 69 jídel pro SOU Šenov u NJ 574
- 156 jídel pro ZŠ Šenov u NJ 20

2. VS Šenov u NJ 20

- dovoz 156 z ŠJ Jubilejní 3

Přepočtený počet zaměstnanců - 8,5
Technický stav ŠJ:
V roce 2003 proběhla rekonstrukce vzduchotechniky v celkové hodnotě 500 tis. Kč.
V průběhu let 2004 – 2005 probíhala záchovná údržba. V roce 2006 byla vybudována
místnost pro úpravu masa v souladu s hygienickými předpisy ve výši 100 tis. Kč, zároveň
byla zakoupena myčka na nádobí v hodnotě 140 tis. Kč, chladnička na salát ve výši 50 tis. Kč
a varný kotel ve výši 188 tis. Kč. Pro rok 2007 byly schváleny v rozpočtu města finanční
prostředky na čipový systém evidence stravenek ve výši 70 tis. Kč a částečná výměna
výdejních pultů ve výši 50 tis. Kč (celkové náklady za rok 2003 –2007 budou ve výši 1 098
tis. Kč).
Nezbytné náklady na provoz ŠJ v dalších letech:
Pro splnění náročných hygienických podmínek je nezbytné na ŠJ Jubilejní 3 provést
rekonstrukci osvětlení, dále obnovu rampy pro zásobování, opravu podlahy pro přípravu
zeleniny, zakrytí potrubí a rekonstrukci výdejních pultů. Dále je plánována rekonstrukce
chladicího boxu a postupná obnova varných spotřebičů. Začátkem roku 2007 došlo
k neopravitelné závadě na varném kotli. Vzhledem k tomu že na ŠJ B.Martinů byl jeden kotel
využíván částečně byl převede na ŠJ Jubilejní. Varné spotřebiče jsou pořízeny většinou od
roku 1976 a vzhledem k jejich technickému stavu je nutno počítat s obměnou.
3. ŠJ Dlouhá 56
Kapacita – 600 jídel

- celkem uvaří 343 jídel, z toho:
- 310 jídel pro odl. prac. ZŠ Dlouhá 56
- 33 jídel pro ZŠ Dlouhá 54

Přepočtený počet zaměstnanců - 5,3
Technický stav:
V roce 2003 bylo nutné provést rekonstrukci části střechy ve výši 160 tis. Kč. V roce 2004
byla zakoupena myčka na nádobí ve výši 143 tis. Kč a varný kotel ve výši 110 tis. Kč. V roce
2005 byly zakoupeny 2 lednice. V roce 2006 probíhala záchovná údržba. Pro rok 2007 byly
schváleny v rozpočtu města finanční prostředky na nákup další nezbytné myčky na nádobí ve
výši 144 tis. Kč (celkové náklady za rok 2003 –2007 budou ve výši 557 tis. Kč).
Nezbytné náklady na provoz ŠJ v dalších letech:
Pro splnění náročných hygienických podmínek a rozšíření služeb, které v současné době
provádí ŠJ B. Martinů, by bylo nutno vybudovat přípravnu masa, aby vznikl prostor pro
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přípravu svačinek pro MŠ. Zároveň je nutné plánovat postupnou obnovu varných
a kuchyňských spotřebičů.
4. ŠJ B. Martinů 4
Kapacita – 1 000 jídel

- celkem uvaří 417 jídel, z toho:
-171 jídel pro ŠJ B. Martinů 4 (týká se strávníků
z Dětského centra- cca 87, strávníků ze střední školy a
cizích strávníků)
- 54 jídel pro MŠ Novojičínská Beruška s.r.o.
- 43 jídel pro MŠ Šenov u NJ, Školní 454
- 13 jídel pro ZŠ speciální a MŠ speciální, Komenského
64, NJ
- 54 jídel pro MŠ Smetanovy Sady 6, NJ
- 56 jídel pro MŠ Jubilejní 1, NJ
- 26 jídel pro MŠ Beskydská 143, NJ

Přepočtený počet zaměstnanců - 5
Technický stav:
V roce 2003 byla zakoupena myčka na nádobí ve výši 130 tis. Kč. Od roku 2004 probíhá ve
školní jídelně pouze nezbytná záchovná údržba.
Nezbytné náklady na provoz ŠJ v dalších letech:
Vzhledem k postupnému útlumu provozu ŠJ B.Martinů se již neprováděly žádné stavební
práce. V případě pokračování provozu na tomto zařízení je nezbytné provést celkovou
rekonstrukci vzduchotechniky, vybudování sušárny, vybudování přípravny masa a různé
nezbytné opravy podlah, oken a varného zařízení.

ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1
1. ŠJ Tyršova 1
Kapacita – 1 250 jídel

- celkem uvaří 1040 jídel, z toho:
- 754 jídel pro ZŠ Tyršova 1
- 105 jídel pro odl. prac. Jiráskova 6
- 181 jídel pro SOŠ Dukelská 350, Šenov u NJ

2. VS Jiráskova 6

- dovoz 105 jídel ze ŠJ Tyršova 1

3. VS Dukelská 350

- dovoz 181 jídel ze ŠJ Tyršova 1

Celkový přepočtený počet zaměstnanců - 13
Technický stav:
V roce 2003 byl pořízen systém na dohotovování pokrmů ALTO SHAAM 311 ve výši
322 tis. Kč. Dále došlo k rekonstrukci chladírny ve výši 250 tis. Kč. V letech 2004 – 2006
byla provedena rekonstrukce vzduchotechniky ve výši 1 500 tis. Kč. V roce 2004 proběhly
stavební úpravy v rozsahu 300 tis. a rovněž byl pořízen čipový systém evidence stravenek ve
výši 200 tis. Kč. V roce 2005 byly pořízeny 2 myčky na nádobí ve výši 290 tis. Kč a salátová
lednice ve výši 50 tis. Kč. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce umývárny transportního
nádobí a hrubé přípravny zeleniny ve výši 380 tis. Kč. Zároveň v roce 2006 byly zakoupeny
dvě nerezové díže v celkové výši 140 tis. Kč. Pro rok 2007 byly schváleny v rozpočtu města
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finanční prostředky na nákup robotu ve výši 143 tis. Kč. Vzhledem k aktuální situaci, kdy
koncem měsíce ledna 2007 došlo k havárii varného kotle, budou tyto finanční prostředky
použity na nákup zmíněného varného kotle (celkové náklady za rok 2003 –2007 budou ve
výši 3 575 tis. Kč).
Nezbytné náklady na provoz ŠJ a VS v dalších letech:
Vybavenost ŠJ Tyršova je na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky stavebně provozní,
hygienické i bezpečností. Větší investicí bude rekonstrukce podlahy v kuchyni, která je již
popraskaná a s tím související rekonstrukce odpadů a rozvodů vody.

ZŠ Nový Jičín, Komenského 66
1. ŠJ Komenského 66
Kapacita – 1 000 jídel

- celkem uvaří 668 jídel, z toho:
- 643 jídel pro ZŠ Komenského 66
- 25 jídel pro odl. prac. ZŠ Beskydská 142

Přepočtený počet zaměstnanců - 9,4
2. VS Beskydská 142

- dovoz 25 jídel ze ŠJ Kom. 66

Přepočtený počet zaměstnanců - 0,3
Technický stav:
V letech 2003 – 2004 byla prováděna záchovná údržba. V roce 2005 byla provedena I. etapa
rekonstrukce vzduchotechniky a stavební úpravy ve výši 541 tis. Kč. V roce 2006 probíhala
II. etapa rekonstrukce kuchyně včetně výměny oken ve výši 1 325 tis. Kč. Pro rok 2007 je
plánováno dokončení rekonstrukce kuchyně ve výši 1 580 tis. Kč (celkové náklady za rok
2003 –2007 budou ve výši 3 446 tis. Kč).
Nezbytné náklady na provoz ŠJ a VS v dalších letech:
Vybavenost ŠJ Komenského 66 je na velmi dobré úrovni. Po poslední části rekonstrukce,
v tomto roce, bude tato školní jídelna splňovat náročné požadavky stavebně provozní,
hygienické i bezpečností. Perspektivně je nutno počítat s postupnou obnovou kuchyňského
zařízení, které je z větší části pořízeno od roku 1984. V případě varianty 3, 4,(viz str. 10)
nutno dovybavit nádobami na přepravu pokrmů za cca 200 tis. Kč.

ZŠ Nový Jičín, Komenského 68
1. ŠJ Komenského 68
Kapacita – 500 jídel

- celkem uvaří 412 jídel

Přepočtený počet zaměstnanců - 5
Technický stav:
V roce 2003 byla provedena renovace WC a odpadu v rámci celkové rekonstrukce WC
a odpadů ve škole. V roce 2004 probíhala záchovná údržba a byla pořízena lednice na saláty
za 39 tis. Kč a nerezový stůl na maso za 9 tis. Kč. V roce 2006 byl zakoupen nábytek do ŠJ
ve výši 195 tis. Kč a nerezové stoly k výdejnímu oknu v hodnotě 39 tis. Kč. Vzhledem
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k havarijnímu stavu byl zakoupen varný kotel ve výši 112 tis. Kč V tomto roce se zároveň
prováděla oprava kuchyňského zařízení ( kotlů, konvektomatu a robotu ) výměna osvětlení,
nátěry ve školní kuchyni a jiné celkem za 130 tis. Kč. Pro rok 2007 je plánována záchovná
údržba ŠJ (celkové náklady za rok 2003 –2007 budou ve výši 524 tis. Kč).

Nezbytné náklady na provoz ŠJ v dalších letech:
Vzhledem k vysokým nákladům na vzduchotechniku ve výši 793 tis. (uvedeno v cenách roku
2004) je nutno zvážit provoz tohoto zařízení. Bez celkové rekonstrukce vzduchotechniky by
mohla být provozována pouze výdejna stravy. Jelikož je kuchyně pod úrovni terénu byly
v roce 2001 provedeny sanační práce v této části budovy. Každý rok je nutné vzhledem
k hygienickým předpisům malování všech prostor školní kuchyně použitím směsí proti
zadržování vlhkosti.
Vzhledem k zastaralému varnému zařízení je nutno počítat s postupnou obnovou.

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhošť 90
1. VS Libhošť 90

- dovoz 49 jídel z odl. prac.

2. ŠJ Libhošť 435
Kapacita – 200 jídel

- celkem uvaří 88 jídel, z toho:
- 39 jídel pro MŠ Libhošť 435
- 49 jídel pro ZŠ Libhošť 90

MŠ Libhošť 435

Přepočtený počet zaměstnanců - 2,5
Technický stav:
V letech 2003 – 2004 probíhala záchovná údržba. V roce 2003 byly pořízeny stoly do ŠJ ve
výši 40 tis. Kč. V roce 2004 bylo zakoupeno transportní nádobí ve výši 40 tis. Kč. V roce
2006 byla pořízena škrabka, nerezové stoly a sporák ve výši 90 tis. Kč. Pro rok 2007 je
plánován nákup termoboxů a lednice v celkové výši 20 tis. Kč. Dále bude provedena stavební
úprava výdejny, skladu a umývárny v ŠJ v celkové výši 150 tis. Kč (celkové náklady za rok
2003 –2007 budou ve výši 340 tis. Kč).
Nezbytné náklady na provoz ŠJ v dalších letech:
V letošním roce budou dokončeny stavební úpravy v kuchyni tak, aby splňovaly náročné
hygienické požadavky na umývání přepravních nádob. Po této rekonstrukci bude ŠJ na dobré
úrovni. V dalších letech je nutno plánovat postupnou obměnu kuchyňského zařízení.

4. Analýza školních jídelen při MŠ
MŠ Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8
1. ŠJ Trlicova 8
Kapacita – 160 jídel

- celkem uvaří 160 jídel, z toho:
- 80 jídel pro MŠ Trlicova 8
- 80 jídel pro odl. prac. MŠ Komenského 78

Přepočtený počet zaměstnanců - 2,6
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2. ŠJ Machova 62
Kapacita – 80 jídel

- celkem uvaří 80 jídel

Přepočtený počet zaměstnanců - 2
3. VS Komenského 78
- dovoz 80 jídel z ŠJ Trlicova 8
Přepočtený počet zaměstnanců - 0,8
Celkový přepočtený počet zaměstnanců – 5,4
Celkem za ŠJ

240 jídel

kapacita 240 jídel

Technický stav:
V roce 2003 bylo nainstalováno pákové otevírání oken ve výši 20 tis. Kč. V roce 2004 byly
provedeny stavební úpravy týkající se oddělení na přípravu masa ve výši 43 tis. Kč. V roce
2005 bylo pořízeno vybavení do ŠJ Máchova (kuchyňská linka, dřezy, baterie) ve výši 21 tis.
Kč a nerezová škrabka v hodnotě 33 tis. Kč. Ve ŠJ Trlicova byla provedena oprava sociálního
zařízení ve výši 46 tis. Kč. V roce 2006 byla v rámci závazných ukazatelů provedena výměna
dlažby ve výdejně MŠ Komenského v hodnotě 15 tis. Kč. a zakoupena ohřívací vana pro
výdejnu stravy v celkové výši 50 tis. Kč. Na rok 2007 je plánována rekonstrukce podlahy
včetně kanalizace ve výši 60 tis. Kč a zřízení umývárny ve ŠJ Trlicova za 32 tis. Kč (celkové
náklady za rok 2003 –2007 budou ve výši 320 tis. Kč).
Nezbytné náklady na provoz ŠJ v dalších letech:
V příštích letech je nezbytné provést rekonstrukci osvětlení ve všech třech objektech. Dále je
plánovaná postupná obměna kuchyňského zařízení.

MŠ Sady, Revoluční 52
1. ŠJ Sady, Revoluční 52
Kapacita - 70 jídel

- celkem uvaří 68 jídel

Přepočtený počet zaměstnanců - 1,9

2.

ŠJ Jiráskova 10
Kapacita – 141 jídel

- celkem uvaří 85 jídel

Přepočtený počet zaměstnanců - 2

3.

VS Smetanovy Sady 6

- dovoz 54 jídel ze ŠJ B. Martinů 4

Přepočtený počet zaměstnanců - 0,6

4.

VS Beskydská 143

- dovoz 26 jídel ze ŠJ B. Martinů

Přepočtený počet zaměstnanců - 0,3
Celkový přepočtený počet zaměstnanců – 4,8
Celkem za ŠJ
153 jídel
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kapacita 211 jídel

Technický stav:
V roce 2003 bylo nainstalováno pákové otevírání oken na ŠJ Revoluční ve výši 25 tis. Kč.
Dále byl zakoupen konvektomat ve výši 160 tis. Kč na odl. prac. ŠJ Jiráskova a digestoř ve
výši 95 tis. Kč. V roce 2004 byly provedeny opravy ve výdejně stravy Smetanovy Sady ve
výši 20 tis. Kč. V roce 2005 byly zakoupeny 2 myčky na nádobí ve výši 54 tis. Kč a vybavení
do ŠJ Jiráskova ve výši 30 tis. Kč. Dále bylo pořízeno pákové otevírání oken ve výši 23 tis.
Kč. V roce 2006 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení včetně školní
jídelny Jiráskova. Pro rok 2007 jsou plánovány stavební úpravy ŠJ Jiráskova, které budou
provedeny až po celkovém statickém zhodnocení budovy.
Nezbytné náklady na provoz ŠJ v dalších letech:
V následujících letech je plánována rekonstrukce osvětlení. Dále bude nutno obnovit
kuchyňské vybavení.

MŠ Máj, K. Čapka 6
1. ŠJ Máj, K. Čapka 6
Kapacita – 280 jídel

- celkem uvaří 161 jídel, z toho:
- 89 pro MŠ K. Čapka 6
- 72 jídel pro odl. prac. MŠ Vančurova 36

Přepočtený počet zaměstnanců - 3,8
2. VS Vančurova 36

- dovoz 71 jídel z ŠJ Máj, K. Čapka

Přepočtený počet zaměstnanců - 0,5
3. VS Jubilejní 1
- dovoz 56 jídel ze ŠJ B. Martinů 4
Přepočtený počet zaměstnanců - 0,5
4. ŠJ Loučka
Kapacita – 30 jídel

- celkem 29 jídel

Přepočtený počet zaměstnanců - 1,0
Celkový přepočtený počet zaměstnanců – 5, 8
Celkem za ŠJ

190 jídel

kapacita 310 jídel

Technický stav:
V letech 2003 – 2004 byla prováděna záchovná údržba. V roce 2005 na pracovišti Vančurova
byla provedena rekonstrukce výdejny v rámci celé rekonstrukce budovy. V roce 2005 byl
zakoupen konvektomat ve výši 159 tis. Kč, v roce 2006 byly zakoupeny 2 lednice ve výši 40
tis. Kč. Pro rok 2007 je plánována rekonstrukce vzduchotechniky ve výši 295 tis. Kč
a v rámci celé rekonstrukce budovy i rekonstrukce sociálního zařízení.
Nezbytné náklady na provoz ŠJ v dalších letech:
Výhledově je plánována celková rekonstrukce varných míst a obměna kuchyňského zařízení.
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5. Návrh koncepce využití školních jídelen při ZŠ
Varianta č. 1 – ponechán stávající stav
1. ŠJ při ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu, volná kapacita
210 jídel.
2. ŠJ a VS při ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhošť 90 – provoz ŠJ a VS ve stávajícím
režimu, volná kapacita 112 jídel.
3. Školní jídelna při pracovišti ZŠ Jubilejní 3 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu, volná
kapacita 303 jídel.
Školní jídelna při odl. pracovišti ZŠ Dlouhá 56 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu,
volná kapacita 257 jídel.
Školní jídelna při odl. pracovišti ZŠ B. Martinů – provoz ŠJ ve stávajícím režimu,
volná kapacita 583 jídel.
4. ŠJ při ZŠ Komenského 66 - provoz ŠJ ve stávajícím režimu, volná kapacita 332
jídel.
5. ŠJ při ZŠ Komenského 68 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu, volná kapacita 88 jídel.

Varianta č. 2 – zrušení ŠJ B. Martinů 4
1. ŠJ při ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1 – beze změny.
2. ŠJ a VS při ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhošť 90 – beze změny.
1. Školní jídelna při pracovišti ZŠ Jubilejní 3 – provoz ŠJ ponechán ve stávajícím
režimu, volná kapacita je 303 jídel. ŠJ Jubilejní 3 převezme 84 dospělých cizích
strávníků (v případě zájmu) z B. Martinů.
Školní jídelna při odl. pracovišti ZŠ Dlouhá 56 – provoz ŠJ ponechán ve stávajícím
režimu, volná kapacita 257 jídel bude využita pro výdejny MŠ. ŠJ Dlouhá převezme
233 strávníků z mateřských škol, pro které vařila ŠJ B. Martinů. V případě zvýšených
potřeb zřizovatel může zvýšit kapacitu ŠJ Dlouhá. K tomuto účelu proběhlo šetření
přímo ve ŠJ Dlouhá za přítomnosti pracovnice orgánu ochrany veřejného zdraví
Krajské hygienické stanice MSK MUDr. Přádové, pracovnic odboru ŠKMaTv,
zástupce ředitele ZŠ Jubilejní Mgr. Malouškové a vedoucí ŠJ paní Čípové. Závěrem
tohoto protokolu (viz příloha č. 1) je kladné stanovisko pro zajištění stravování
mateřských škol za splnění podmínek v něm uvedených.
Školní jídelna při odl. pracovišti ZŠ B. Martinů –zrušit tuto ŠJ a vzhledem
k dostatečné kapacitě předchozích jídelen je možno zde uvařených 317 jídel + 300
svačinek připravit ve ŠJ při ZŠ Jubilejní 3 a ZŠ Dlouhá 56. 100 uvařených jídel pro
Dětské centrum by převzala zpět ŠJ Komenského 66. Poměrnou část zaměstnanců ŠJ
B. Martinů bude možno převést v závislosti na počtu uvařených jídel
Vybavení stávající jídelny by dle doporučení a odborného posouzení revizních
techniků bylo přerozděleno mezi stávající školní jídelny. V lednu 2007 již byl jeden
varný kotel takto převeden na ŠJ Jubilejní. Regály by také byly rozděleny do ostatních
ŠJ a zbytek vyřazen nebo nabídnut k prodeji.
Tento nebytový prostor by mohl být nabídnut k pronájmu nejlépe k potravinářskému
záměru.
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3. ŠJ při ZŠ Komenského 66 – beze změny.
4. ŠJ při ZŠ Komenského 68 – beze změny.

ŠJ Jubilejní 3

ŠJ B. Martinů

ŠJ Dlouhá

Varianta č. 3 – zrušení ŠJ Komenského 68
1. ŠJ při ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1 – beze změny.
2. ŠJ a VS při ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhošť 90 – beze změny
3. Školní jídelna při pracovišti ZŠ Jubilejní 3 – beze změny.
Školní jídelna při odl. pracovišti ZŠ Dlouhá 56 – beze změny.
Školní jídelna při odl. pracovišti ZŠ B. Martinů – beze změny.
ŠJ při ZŠ Komenského 66 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu, volná kapacita 332
jídel bude využita pro ŠJ Komenského 68. Vzhledem k prováděné rekonstrukci ŠJ
Komenského 66 bude zde navýšena kapacita z 1000 jídel na 1300 jídel. K tomuto
účelu proběhlo šetření přímo ve ŠJ Komenkého 66 za přítomnosti pracovnice orgánu
ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice MSK MUDr. Přádové, pracovnic
odboru ŠKMaTv, ředitelky ZŠ Komenského 66 Mgr. Řehákové a vedoucí ŠJ paní
Pastorkové. Závěrem tohoto protokolu (viz příloha č. 2) je kladné stanovisko pro
možnost uvaření a vývozu jídel za splnění podmínek v něm uvedených.
4. ŠJ při ZŠ Komenského 68 – vzhledem k nutnosti provést finančně náročnou
rekonstrukci školní kuchyně je možno ponechat zde pouze výdejnu stravy a 412 jídel
uvařit ve ŠJ při ZŠ Komenského 66. Poměrnou část zaměstnanců ŠJ Komenského 68
bude možno převést v závislosti na počtu uvařených jídel. Vybavení kuchyně včetně
kuchyňského nádobí a regálů by zůstalo ve ŠJ Komenského 68 pro potřeby výdeje
stravy dětem této školy.

Komenského 66

Komenského 68

Varianta č. 4 - zrušení ŠJ B. Martinů 4 a ŠJ Komenského 68
2. ŠJ při ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1 – beze změny.
3. ŠJ a VS při ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhošť 90 – beze změny.
4. Školní jídelna při pracovišti ZŠ Jubilejní 3 – provoz ŠJ ponechán ve stávajícím
režimu, volná kapacita je 303 jídel. ŠJ Jubilejní 3 převezme 84 dospělých cizích
strávníků (v případě zájmu) z B. Martinů.
Školní jídelna při odl. pracovišti ZŠ Dlouhá 56 – provoz ŠJ ponechán ve stávajícím
režimu, volná kapacita 257 jídel bude využita pro výdejny MŠ. ŠJ Dlouhá převezme
233 strávníků z mateřských škol, pro které vařila ŠJ B. Martinů. V případě zvýšených
potřeb zřizovatel může zvýšit kapacitu ŠJ Dlouhá. K tomuto účelu proběhlo šetření
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přímo ve ŠJ Dlouhá za přítomnosti pracovnice orgánu ochrany veřejného zdraví
Krajské hygienické stanice MSK MUDr. Přádové, pracovnic odboru ŠKMaTv,
zástupce ředitele ZŠ Jubilejní Mgr. Malouškové a vedoucí ŠJ paní Čípové. Závěrem
tohoto protokolu (viz příloha č. 1) je kladné stanovisko pro zajištění stravování
mateřských škol za splnění podmínek v něm uvedených,
.
Školní jídelna při odl. pracovišti ZŠ B. Martinů –zrušit tuto ŠJ a vzhledem
k dostatečné kapacitě předchozích jídelen je možno zde uvařených 317 jídel + 300
svačinek připravit ve ŠJ při ZŠ Jubilejní 3 a ZŠ Dlouhá 56. 100 uvařených jídel pro
Dětské centrum by převzala zpět ŠJ Komenského 66. Poměrnou část zaměstnanců ŠJ
B. Martinů bude možno převést v závislosti na počtu uvařených jídel.
Vybavení stávající jídelny by dle doporučení a odborného posouzení revizních
techniků bylo přerozděleno mezi stávající školní jídelny. V lednu 2007 již byl jeden
varný kotel takto převeden na ŠJ Jubilejní. Regály by také byly rozděleny do ŠJ a
zbytek vyřazen nebo nabídnut k prodeji.
Tento nebytový prostor by mohl být nabídnut k pronájmu nejlépe k potravinářskému
záměru.
ŠJ při ZŠ Komenského 66 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu, volná kapacita 332
jídel bude využita pro ŠJ Komenského 68. Vzhledem k prováděné rekonstrukci ŠJ
Komenského 66 bude zde navýšena kapacita z 1000 jídel na 1300 jídel. K tomuto
účelu proběhlo šetření přímo ve ŠJ Komenského 66 za přítomnosti pracovnice orgánu
ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice MSK MUDr. Přadové, pracovnic
odboru ŠKMaTv, ředitelka ZŠ Komenského 66 Mgr. Řeháková a vedoucí ŠJ paní
Pastorková. Závěrem tohoto protokolu (viz příloha č. 2) je kladné stanovisko pro
možnost uvaření a vývozu jídel za splnění podmínek v něm uvedených.
5. ŠJ při ZŠ Komenského 68 – vzhledem k nutnosti provést finančně náročnou
rekonstrukci školní kuchyně je možno zde ponechat výdejnu stravy a 412 jídel uvařit
ve ŠJ při ZŠ Komenského 66. Poměrnou část zaměstnanců ŠJ Komenského 68 bude
možno převést v závislosti na počtu uvařených jídel.

ŠJ Jubilejní 3

ŠJ B. Martinů

ŠJ Dlouhá

Komenského 66

Komenského 68
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6. Návrh koncepce využití školních jídelen při MŠ
Varianta č. 1 – ponechán stávající stav
1. Mateřská škola Trojlístek, Trlicova 8 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu
Školní jídelna Trlicova 8
Školní jídelna Machova 62
Výdejna stravy Komenského 78
2. Mateřská škola Sady, Revoluční 52 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu
Školní jídelna Revoluční 52
Školní jídelna Jiráskova 10
Výdejna stravy Smetanovy Sady 6
Výdejna stravy Beskydská 143
3. Mateřská škola Máj, K. Čapka 6 - provoz ŠJ ve stávajícím režimu
Školní jídelna K. Čapka 6
Výdejna stravy Jubilejní 1
Výdejna stravy Vančurova 36
Školní jídelna Císařská 115 – Loučka

Varianta č. 2 – pouze změna dovozu stravy u MŠ Máj, K. Čapka 6
4. Mateřská škola Trojlístek, Trlicova 8 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu
Školní jídelna Trlicova 8
Školní jídelna Machova 62
Výdejna stravy Komenského 78
5. Mateřská škola Sady, Revoluční 52 – provoz ŠJ ve stávajícím režimu
Školní jídelna Revoluční 52
Školní jídelna Jiráskova 10
Výdejna stravy Smetanovy Sady 6
Výdejna stravy Beskydská 143
6. Mateřská škola Máj, K. Čapka 6
Školní jídelna K. Čapka 6 – po rekonstrukci ŠJ K. Čapka je možno zajistit stravování
pro své odl. prac. na VS Jubilejní, při této variantě bude obtížné zajistit rozvoz stravy
se stávajícím vozovým parkem.
Výdejna stravy Jubilejní 1- provoz VS ve stávajícím režimu
Výdejna stravy Vančurova 36 - provoz VS ve stávajícím režimu
Školní jídelna Císařská 115 – Loučka - provoz ŠJ ve stávajícím režimu
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7. Závěr
Město Nový Jičín celkem zřizuje při základních a mateřských školách 13 školních
jídelen, které připravují stravu pro 4 248 strávníků a 10 výdejen stravy, které vydají stravu pro
803 strávníků Je ale nutné podotknout, že školní jídelny při ZŠ Jubilejní, Tyršova
a Komenského 66 jsou mimořádné co do velikosti. Na ZŠ Komenského 66 proběhla a ještě
v roce 2007 bude probíhat závěrečná etapa rekonstrukce v celkové výši 3 446 tis. Kč a bude
zajištěna stejná kapacita školní kuchyně jako ve školní jídelně při ZŠ 17. listopadu
v Kopřivnici, kde byla provedena celková rekonstrukce školní jídelny ve výši 23 117 tis. Kč .
V našem regionu není mnoho školních jídelen, které by měly vyšší kapacitu než novojičínské
školní jídelny. Provozování takovýchto zařízení je náročné nejen z hlediska hygienického, ale
i na organizování případných rozvozů stravy na další školní výdejny. Školní kuchyně by
musely při vyšším počtu jídel vařit v několika etapách, musely by se zakoupit drahé „šokové í
zařízení“ na zchlazování potravin a stanovit rozvoz stravy tak, aby stihl v relativně krátkém
časovém úseku obsloužit všechny školní výdejny.
Současná situace v novojičínských školních jídelnách je z hlediska kapacity
připravena v delším časovém horizontu uspokojit všechny své strávníky. S ubývajícím
počtem dětí a žáků může dojít k využívání těchto dostatečně velkých kapacitních jídelen pro
ostatní školy např. mateřské. Tato situace je zmapována z dostupných podkladů a k dnešnímu
dni platných hygienických předpisů. V případě výrazných změn počtu strávníků a vyšších
hygienických nároků je nutné celou situaci operativně řešit tak, aby byla v souladu se zákony
a ke spokojenosti strávníků.
Orgány města musí posoudit předkládané varianty způsobu provozování
školních jídelen tak, aby byla zachována následující kritéria:
• ekonomika provozu školních jídelen
• dodržování hygienických předpisů
• využití stávajících kapacit jídelen
Při dodržování výše uvedených kritérií je nadále nezbytné počítat s pravidelným
investováním do záchovné údržby objektu a pravidelnou obměnou kuchyňského
zařízení. Značná část kuchyňského zařízení je pořízena v době výstavby dané školy.
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