Provozní řád výdejny a jídelny Centra JEDNOHO STROMU
I. Údaje o zařízení:

Název: Výdejna a jídelna
Adresa: Centrum JEDNOHO STROMU, Dolnočernošická 443, Lipence- Dolní Černošice, 252 28
Telefon: 777 258 450
IČO: 265 65 129
Vedoucí výdejny a jídelny: Hana Černohorská

II. Režimové požadavky
Nákup a skladování surovin a potravin, transport obědů, jejich výdej,příprava svačin a likvidace
odpadů se řídí podle příručky HACPP Jeden strom z.ú. pro provozovnu Centra JEDNOHO STROMU,
která je k nahlédnutí v kanceláři Centra JEDNOHO STROMU nebo na webu www.jedenstrom.cz
( dokumenty)
Její součástí jsou záznamové archy naměřených teplot vydávaných jídel a záznamové archy
naměřených teplot v chladicích zařízeních.
Časový harmonogram provozu výdejny a jídelny:
7,30 – 8,00
9,00- 9, 25
9,30- 9,50
9,50- 10,00

příprava dopoledních svačin, následně úklid pracovních ploch
dopolední svačina školičky Rarášků, úklid nádobí do myčky
dopolední svačina školky Jednoho stromu
úklid špinavého nádobí do myčky, likvidace zbytků jídel a nevydaných jídel,
setření jídelních ploch
10,30 – 11,30 nepravidelně výchovně – vzdělávací činnost
10,00
dovoz obědů z firmy Bionea
11,40
dovoz obědů ze ŠJ Zbraslav
11,50
výdej obědů školička Rarášků
12,30
výdej obědů školka Jednoho stromu
13,00- 14,00 úklid výdejny, likvidace zbytků jídel a nevydaných jídel
14,00- 14,30 příprava odpoledních svačin
14,30- 15,00 výdej odpoledních svačin
15,00- 17,30 úklid pracovních ploch výdejny, úklid jídelny
19,30
úklid dle sanitárního řádu ( setření ploch, vynešení odpadů)
1x týdně probíhá vizuální kontrola skladových zásob

III. Stravování
Děti se stravují v jídelně Centra Jednoho stromu. Svačiny připravuje v prostoru k tomu určenému
vedoucí výdejny nebo pedagogové k tomu určení. Obědy jsou dováženy 2x týdně ze Školní jídelny
Zbraslav a 3x týdně zaváženy firmou Bionea
Za stravování ( objednávky jídel, příprava jídelníčku, nákup potravin a surovin) odpovídá vedoucí
výdejny ( Hana Černohorská) a pověřený pracovník ( Mgr. Martina Hujerová).

IV.Úklid

Úklid prostor výdejny se řídí sanitárním řádem a příručkou HACPP.

Na jeho dodržování dohlíží vedoucí výdejny, který zodpovídá za elektrospotřebiče i další vybavení
výdejny a jídelny.

V. Informace pro návštěvníky











udeme rádi, pokud jídelnu využijete ke konzumaci vlastních jídel.
Nádobí i jiné kuchyňské náčiní je Vám k dispozici. Vždy ho však umyjte a ukliďte na
místo, kde jste si ho vzali.
Vždy po sobě řádně ukliďte jídelní stůl i ostatní plochy, pokud jste je vy nebo vaše děti
znečistili
Zbytky jídel si po sobě odneste domů nebo je vhoďte do košů k tomu určených
Pro ohřev jídel je možné využívat mikrovlnou troubu
Pro přípravu horkých nápojů využívejte rychlovarnou konev. Dbejte při zacházení s ní všech
bezpečnostních zásad. Po použití konev vždy odstavte mimo zdroj energie
Nenechávejte v jídelně v době provozu Centra JEDNOHO STROMU horké nápoje na
na stolech bez dozoru
Třiďte odpad do označených košů
Skladované potraviny a suroviny jsou k dispozici pouze pro Centrum JEDNOHO
STROMU. Nakládat s nimi jsou oprávněni pouze zaměstnanci Centra
Čaje, cukr a sůl, které naleznete v kuchyňském koutě, jsou Vám k dispozici. Za případný
finanční příspěvek do označené nádoby, děkujeme

V Dolních Černošicích 17.1. 2016
Jeden strom z.ú.

