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Záznam webináře Školní jídelna od A do Z  
Systém kritických bodů prakticky 
 

Mezi nejčastější kontrolní zjištění orgánu ochrany veřejného zdraví v zařízeních školního 

stravování patří nedostatky v systému kritických bodů. Chcete se vyhnout sankcím, mít 

komplexní přehled, nebo si jen ověřit svou znalost v problematice? Pak je náš webinář určen 

právě Vám! 

 

Přednáší: Mgr. Lenka Polášková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Webinář přináší ucelené a komplexní informace k problematice 

systému kritických bodů v zařízeních (nejen) školního stravování. Webinář je připraven tak, 

aby poskytl metodickou podporu nejen provozním zaměstnancům, ale také vedoucím 

pedagogickým pracovníkům, kteří uvítají přehled v problematice, jež patří mezi absolutní 

priority kontrol krajských hygienických stanic při návštěvách stravovacích zařízení. Součástí 

webináře jsou praktická doporučení a návody pro zpracování systému kritických bodů.  

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen všem provozním zaměstnancům, kteří 

pracují v zařízení školního stravování (jídelny, výdejny), ředitelům mateřských a základních 

škol a jejich zástupcům; zástupcům zřizovatelů (obce, města), ředitelům školských zařízení a 

jejich zástupcům (dětské domovy, výchovné ústavy atd.), provozním zaměstnancům dětských 

skupin, vedoucím pracovníkům dětských skupin. 

 

Program nahrávky webináře: 

Výsledky státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízení 

Výsledky státního zdravotního dozoru v dětských skupinách 

Nejčastější nedostatky z pohledu kontrolních orgánů 

Práva a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví 

HACCP: Základní přehled, legislativní rámec 

HACCP: Kategorie 

HACCP: Metodika vedení příručky systému kritických bodů 
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Závazná objednávka záznamu Školní jídelna od A do Z 
Cena záznamu webináře: 1390,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název organizace: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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