
MANUÁL VAŘENÍ 

 

Sepsáno a sestaveno rodiči. 

 

Koordinátor/ka stravování (někdo z rodičů) – odpovědný za zásobování potravinami a správu 

financí za obědy: jméno příjmení zodpovědné osoby, email, telefon 

Kdo vaří který den v týdnu: jméno rodiče, který vaří, plus kontakty  

 

Cena za oběd:  

Cena za oběd a svačinu:  

Obědy rodiče platí vždy každý první týden v měsíci koordinátorce stravování 

Vyúčtování provádí koordinátorka stravování vždy zpětně po obdržení docházky. Dítě platí jen za 

oběd, který opravdu jedlo. Koordinátorka na začátku každého měsíce pošle rodičům seznam kolik 

má rodič za dítě na ten daný měsíc zaplatit.  

 

ŘÁD KUCHAŘEK: 

 

1) Kuchařky přichází cca v 9.30 - 10.00 hod.  

2) Zkontrolují počet přítomných dětí a dospělých dle zápisu kvůli porcím a množství 

připravovaného jídla a pití.  

3)Uvaří čaj pro celou skupinu dětí a pedagogů. 

4) Připraví na 10.00 hod. lavór s teplou vodou a dezinfekcí (informují pedagogové) pro děti k umytí 

rukou před svačinou plus ručník a mýdlo. 

5)Uvaří oběd na 12.30 hod a připraví odpolední svačinu (chleba a zelenina či ovoce se nakrájí, 

máslo vytáhne z ledničky). 

6)Ve 12 hod. připraví pro děti opět lavór na umytí rukou před obědem. 

7)Připraví stůl (talíře, příbory, hrníčky - děti mají hrníčky se jmény), nalijí čaj 

8)Asistují při vydávání oběda a při umývání nádobí dětí po jídle. 

9)Jsou zodpovědné za úklid kuchyně a nádobí a udržování čistoty kuchyně. 

8)Nejpozději ve 13.00 - 13.30 hod. kuchařky odcházejí. Je třeba odejít před započetím odpoledního 

odpočinku dětí. 

 

- nadřízenou osobou kuchařek je koordinátorka 

- kuchařky sestavují jídelníček na celý měsíc, který vytištěný na 2 týdny vkládají na nástěnku a 

elektronicky na sdílené google dokumenty. 

- jídelníček konzultují s koordinátorkou případně s pedagogy. 

- jídelníček je možné pružně měnit dle aktuální situace a v souvislosti s ročním obdobím. Drobné 

změny není třeba nechávat schvalovat, větší aktualizaci jídelníčku ano. 

- kuchařky zapisují odebrané a chybějící suroviny do seznamu, který na konci týdne (nebo dle 

domluvy) předají koordinátorce, která pravidelně suroviny doplňuje. 

- dle domluvy s koordinátorkou kuchařky dokupují suroviny krátké doby trvanlivosti na ten daný 

den či týden a přináší je do školky, uskladní v lednici či ve sklepě, případně ještě ten den spotřebují 

na svačinu (chleba, máslo, jogurty, sýry apod.) 

- kuchařky se mimo jiné starají o sporák a lednici a hlásí případné závady či nedostatky, pravidelně 

odmražují lednici 

- pokud dojde během týdne něco klíčového (sůl, olej, brambory apod.) a není možnost čekat na 

dodávku surovin od koordinátorky., kuchařky dokoupí suroviny sami. Účet jim proplatí 

koordinátorka. Nemusí být daňový doklad. 

- kuchařky mají stále na paměti hygienická pravidla při přípravě jídla!: příprava syrového 

masa na samostatném prkýnku zcela odděleně od ostatních potravin, stejně tak obezřetná 

manipulace se syrovými vejci, uchovávání potravin a sledování doby trvanlivosti, či u zeleniny 

plísně hniloby apod., časté mytí rukou mýdlem před přípravou samotných surovin, pravidelné 



krátké větrání výparů v zimním období z chaty, aby během oběda a spánku byl v chatě čistý vzduch. 

- děti nemají do chaty bez dovolení pedagoga a bez dozoru rodiče přístup, výjimku tvoří doba oběda 

a odpolední spánek. Kuchařky nesmí nechat horké hrnce či horký sporák bez dozoru. V 

případě odchodu na záchod chatu zavřou.  

- výplatu odměny kuchařkám provádí na konci měsíce koordinátorka. Odměna je stanovena 100,-

kč/ hod. Kuchařka odpracuje denně 3,5 hodiny (3 hod. oběd, 0,5 hod. svačina), což činí 350,-kč za 

den. Odměna se vypočítává dle přesného počtu dnů v měsíci.  

 

 

Pravidla k jídelníčku: 

 

1) Pokud je na jídelníčku sladké jídlo, nepovažujeme ho za plnohodnotné, měla by  

předcházet zeleninovo-luštěninová polévka. 

 

2) Pokud plánujete jídlo s domácím masem, polévka být nemusí, popř. jen  

nějaká lehká zeleninová. 

 

3)Pokud je třeba namočit luštěniny předem, dejte vědět kuchařce, co vaří den před vámi. 

 

4) Jídlo navíc si prosím rozdejte mezi sebou, pedagogové a rodiče, ať se vyhazuje minimum.  

 

5) Je třeba, aby každý den byla součástí jídla nějaká bílkovina. Místo masa např. soja, vajíčko 

 (i rozšlehané), tofu, atd. 

 

6) Je třeba pečlivě volit množství surovin vůči počtu porcí, především masa, aby nebyly přebytky.  

 

7) Jídelníček je třeba sestavit vyvážený, aby dětem, které navštěvují školku každý den nic ve výživě 

nechybělo. 

 

8) Úterý a čtvrtek je masitý den - vaří se maso (ryba, hovězí, krůtí, kuřecí, králík, slepice ) 

 

9) Jídelníček je třeba také volit dle potravinových alergií či výjimek dětí. Tyto výjimky pedagogové 

zapisují do seznamu dětí na nástěnce v chatě. Není pro tyto děti třeba vařit speciální jídlo, jen 

oddělit některé suroviny (nepřidat mléko, nebo místo vajec použít náhražku, místo knedlíku udělat 

placku či koupit bezlepkový knedlík apod.) 

 


