
Aktualizace programu Organizace – listopad 2016
Návod na provedení aktualizace programu Organizace je ZDE.

Množství pokrmů na výdeji
Podle novely zákona 110/1997 sb. musí od 1.1.2017 školní jídelny  nově   informovat strávníky
o množství vydávaných pokrmů. Přinášíme stručný rozbor aktuálního právního stavu (nový předpis
Množství  pokrmů na  výdeji)  a  především vzorovou  tabulku  Množství  pokrmů,  která  může
usnadnit splnění nové povinnosti ve školní jídelně. 

Nový vzorový dokument – Preventivní lékařské prohlídky
Pokud  sledujete  termíny  preventivních  lékařských  prohlídek  zaměstnanců,  můžete  využít  nový
vzorový  dokument  Lékařské  prohlídky,  ve  kterém  můžete  sledovat  termíny  prohlídek
zaměstnanců  v  závislosti  na  intervalu  další  prohlídky.  Lze  též  vytisknout  žádost  o  provedení
lékařské prohlídky.



Doplnění předlohy HACCP
Předlohu příručky pro zpracování kritických bodů (HACCP) jsme doplnili o tyto sekce:  

Seznam výrobních činností
Diagram výrobního procesu pro každou výrobní činností
Analýza nebezpečí pro každý krok výrobního procesu všech výrobních činností
Stanovení kritických bodů pro příslušné výrobní operace
Ověřování metod sledování v kritických bodech



Nový předpis 
Vytvořili jsme nový účetní předpis Účtování identifikačních médií.

Aktualizace Směrnice pro evidenci a zúčtování stravného I
Zaktualizovali jsme předpis a vzorový dokument Směrnice pro evidenci a zúčtování stravného I
podle aktuálních právních norem.

Aktualizace předpisu Odkazy na právní normy
Zaktualizovali jsme předpis Odkazy na právní normy. Přidali jsme tyto nové odkazy:

Zákon 110/1997 sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů

tzv.  Pamlsková vyhláška – vyhláška,  podle které se musí  řídit  prodej  doplňkového sortimentu
na základních školách.



Návod na provedení aktualizace programu Organizace

1. Provedeme zálohu dat.

2. V programu Organizace ťukneme myší na tlačítko Aktualizace dat.

3. Zobrazí  se  okno  s  popisem  připravených  aktualizací.  Přečteme  si  uvedené  informace
a potvrdíme tlačítko Aktualizovat.

4. V  dalším  kroku  SE  MŮŽE zobrazit  nabídka  pro  úpravu  tzv.  Provozního  řádu.  Pokud
Provozní řád nepoužíváme, potvrdíme rovnou tlačítko OK. Pokud Provozní řád používáme
nebo si nejsme jisti, zvolíme tlačítko Vypnout vše a až po té tlačítko OK.

5. V dalším kroku se zobrazí nabídka pro úpravu tzv.  Příručky pro evidenci HACCP. Pokud
požadujeme zavést nové kapitoly do příručky HACCP,  potvrdíme rovnou tlačítko OK. Pokud
nechceme novinky nebo si nejsme jisti, zvolíme tlačítko Vypnout vše a až po té tlačítko OK.



6. Zobrazí se informace o provedené aktualizaci. Zvolíme tlačítko OK a můžeme začít pracovat 
s programem.


