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 KHSPL 03654/ 23/2018 

PROTOKOL  
z místního šetření 

 

zahájeného dne 2.2.2018 ve školní jídelně ZŠ Tolstého Klatovy, požadavkem o předložení Jídelníčku za měsíc leden 

2018 a  spotřebního koše s rozpadem surovin za stejné období. 

Osoby přítomné šetření: 
MUDr. Eva Nová                                                                                      číslo služebního průkazu    0091 

Miroslava Dolejší – vedoucí školní jídelny 

       

Místní šetření bylo zahájeno v 10.30 hodin a    ukončeno po zhodnocení předložených dokumentů  dne 7.2.2018. 

Předmětem místního šetření bylo hodnocení  plnění a objektivnosti spotřebního koše a   sledování plnění 

nutričních ukazatelů podávaných pokrmů dle Nutričního doporučení MZ ČR – celostátní priorita. 

  

Obědy - polévky: 
Při hodnocení pestrosti polévek ve vašem jídelníčku  převažují zeleninové   (11x v měsíci) nad masovými.    

Luštěninové polévky (4x v měsíci) splňují požadavky doporučení, stejně jako  rozmanité obilné zavářky (4x v měsíci).    

Při kombinace polévek a hlavních jídel bylo zjištěno, že před sladké, bezmasé a luštěninové pokrmy byly zařazeny  ve 

dvou případech masové  polévky, ale jednalo se pouze o jedno jídlo z výběru, proto to nehodnotíme jako nevyhovující 

(polévka slepičí-špagety s rajčaty a sýrem, polévka gulášová a bramborák)   

 

Hlavní jídla: 

Bílé druhy mas (kuře, krůta, slepice, králík) byly   zařazeny 5x I chod a 7x  II chod, což plně naplňuje doporučení. 

Ryby byly   3 x na I. chodu a 1x na chodu II. a jednou rybí polévka. v souladu s doporučením. Vepřové maso   se  v 

jídelníčku vyskytovalo 3x I chod a 4x II chod -   odpovídá doporučení 

Bezmasé nesladké pokrmy byly zařazeny 5x I chod a 4x II chod za což Vás moc chválíme. Doporučujeme zařazovat 

sladké jídlo 2x do měsíce- bylo zařazeno 1x u obou chodu- náleží Vám taky pochvala.. 

Nápaditost pokrmů a regionální pokrmy: Jídelníček  je  nápaditý ( flíčky s pórkem, krém ze žlutého hrachu, 

nákyp z mořské tresky, cizrna se zeleninou po boloňsku, kuřecí kostky na šafránu,, květák a cuketa s vejci a 

sýrem – jsou patrny nové trendy ve výživě). Doporučujeme ještě vyzkoušet  recepty z mezinárodní kuchyně pro 

zpestření. 

Luštěniny  jako hotové jídlo  byly zařazeny 1x I. chod a 2x II. chod. Je velmi důležité využívat luštěniny a luštěninové 

pokrmy pro vyvíjející se dětský organismus  Pokud se navíc luštěniny vhodně zkombinují s obilovinami, získá se 

plnohodnotná bílkovina i bez zařazení masa či vejce.  

 

Přílohy: 

Obiloviny  máte zařazeny 8x I. chodu a 11x na II. chodu, chválíme za zařazení knedlíků z celozrnné mouky- 

vynikající..   
 

Zelenina: 
Čerstvá zelenina u oběda  je zařazena formou salátu prakticky denně 

Tepelně upravená zelenina   -7x I. chod a 5x  II. chod  je plně v souladu s doporučením..  

 

 Nápoje  
 Jejich podávání je v souladu s doporučením. 

CELKOVĚ BYL VÁŠ JÍDELNÍČEK pro obědy u obou chodů  hodnocen jako 

VÝBORNÝ 
  
 

Protokol sepsán a ukončen dne 7.2.2018 v 14.30 hod. a zaslán DS kontrolované osobě. 

Podpis účastníků šetření:                                Otisk úředního razítka 
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Příloha č. 1        

Závěrečné hodnocení     

KHS: Plzeňského kraje, ÚP Klatovy        

Adresa 
ŠJ : 

ZŠ Tolstého Klatovy        

vyplní se buď ANO nebo NE   ANO  NE  

SK je školní jídelnou vypracován  x    

Je ŠJ schopna předložit podklady pro posuzovaný SK x    

Všichni strávníci odebrali všechny druhy pokrmů x    

Koeficienty vyhovují dle metodického návodu x    

Koeficienty nevyhovují u 1 položky       

Koeficienty nevyhovují u více jak 1 položky     

 Zařazení potravin do skupin potravin dle metodického návodu vyhovuje   

     x    

 Zařazení potravin do skupin potravin dle metodického návodu nevyhovuje u 1 položky   

         

 Zařazení potravin do skupin potravin dle metodického návodu nevyhovuje u více jak 1 položky  

         

Vykazuje ŠJ SK jako vyhovující       

Vykazuje ŠJ SK jako nevyhovující v 1 položce x    

Vykazuje ŠJ SK jako nevyhovující ve více jak  v 1 položce     

Závěr - hodnocení KHS       

1. Spotřební koš je objektivní  X    

2. Spotřební koš vykazuje ŠJ jako vyhovující   X 
brambory 

 

         

          

         

         

KRITÉRIA HODNOCENÍ - 1. pravděpodobnost objektivnosti 
(ANO/NE) 

   

Spotřební koš je objektivní, když jsou správně zařazeny koeficienty i skupiny potravin  

Spotřební koš je neobjektivní, když nejsou správně zařazeny koeficienty nebo skupiny potravin,         
nebo při jeho nevhodném slučování 

         

KRITÉRIA HODNOCENÍ - 2. ŠJ vykazuje SK jako vyhovující 
(ANO/NE) 

   

Spotřební koš vypracovaný školní jídelnou vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

Spotřební koš vypracovaný školní jídelnou nevyhovuje požadavkům vyhlášky č. 107/2005 Sb. 
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