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Kdo projekt vyhlašuje: 

• řídím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Z čeho je projekt financován: 

• finanční prostředky Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci (OP PMP) 

• 85% EU, 15% ČR 

 

Kdo podává projektovou žádost: 

• jednotlivé kraje ČR 

 

 

 

Projekt „Potravinová pomoc“ 



Pro koho je projekt určen: 
 

• děti v předškolním věku 3-6 let, žijící v domácnostech v 

hmotné nouzi 
 

• děti školního věku 6-15 let, žijící v domácnostech v hmotné 

nouzi 

 

Kdo může být partnerem projektu: 
 

• mateřské a základní školy 

• víceletá gymnázia 

• samostatné školní jídelny 

 

 

Projekt „Potravinová pomoc“ 



Jaký je smysl projektu: 
 

• zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin 

pravidelnou kvalitní stravu v době, kdy jsou ve škole  

 

Jaký je časový rozsah projektu: 

• školní stravování je hrazeno vždy na období školního roku  

 (1. 9. – 30. 6.) 

 

 

 

 

Projekt „Potravinová pomoc“ 



Náročnost projektu: 

 

• minimální administrativní nároky pro zapojené školy 

 

• bezsankčnost v případě nesplnění indikátorů (počet osob) 

 

• zapojená škola obdrží prostředky na úhradu tzv. paušálních 

nákladů ve výši 5 % z prostředků poskytnutých na 

potravinovou pomoc 

 

 

 

 

 

Projekt „Potravinová pomoc“ 



Průběh projektu: 

1. Výzva – 2.pololetí školního roku 2015/2016 

• Liberecký kraj (373 dětí/ 841 tisíc Kč /23 škol) 

• Jihomoravský kraj 
 

2. Výzva – školní rok 2016/2017 

• Liberecký kraj (976 dětí/ cca 5mil/ 43 škol) 

• Kraj Vysočina 

• Jihomoravský kraj 

• Hlavní město Praha 
 

3. Výzva – školní rok 2017/2018 – podání projektové žádosti do 

31. 5. 2017  Liberecký kraj (1226 dětí/ cca 7 mil/ 62 škol) 

 

 

 

 

Projekt „Potravinová pomoc“ 



Kde najdete informace: 

 

MPSV 

• http://www.mpsv.cz/cs/30076 

 

Liberecký kraj – portál www.edulk.cz 
• http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/Ent

ryId/4824/Potravinova-pomoc-detem-v-Libereckem-kraji-3.aspx 
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Pro koho byl určen: 

• vedoucí pracovníci školních jídelen z celého Libereckého 

kraje  
 

Kde se kurz konal: 

• 2015 - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, 

Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace 
 

• 2016 - Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 

426, příspěvková organizace 
 

Kdo se na kurzu podílel: 

• veřejná zakázka malého rozsahu  

• organizační a technické zajištění - Jídelny.cz, s.r.o., Plzeň 

Praktický kurz vaření 



Co bylo náplní kurzu: 

• příprava kompletního menu (polévka, dva hlavní chody a 

dezert) 

• práce s netradičními surovinami 

• týmová spolupráce – účastnice byly rozděleny tak, aby se 

navzájem neznaly 

• zvládnutí celého technologického postupu pod dohledem 2 

profesionálních kuchařů a nutriční terapeutky 

 

Jaký byl účastnický poplatek: 

• kurz byl pro účastníky zdarma 

• všichni obdrželi pracovní sešit s recepty a teoretickými 

postupy 

 

Praktický kurz vaření 



Co se vařilo dobrého: 

• Karotková polévka s ovesnými vločkami a natí  

• Pikantní kuskus s brokolicí a kuřecím masem strana  

• Jáhlový gratin s listovým špenátem a filetem mořské ryby 

strana  

• Cizrnový salát s fazolovými lusky a marinovaným sýrem 

strana  

• Biftečky z mletého masa na salátu z tarhoni a zeleniny se 

sekaným koprem strana  

• Tofu s vanilkovým tvarohem a karamelizovanými jablíčky 

Praktický kurz vaření 



 

Jak se kurz líbil: 

 

„Když jsem je přihlásila, žádné nadšení, ale povinnost. VRÁTILY SE 

NADŠENÉ!  A těch dojmů, nových zkušeností, nové recepty, jiní lidé než se 

kterými se pravidelně setkávají!“ 

 

„Přístup pořadatelů a možnost vyzkoušet nové recepty a celková skvělá 

atmosféra“ 

 

„Že jsem si to mohla vyzkoušet a nemusela mýt nádobí.“ 

 

„Ochota a vstřícnost pánů kuchařů a děvčat z kuchyně. Děkuji.“ 

 

Praktický kurz vaření 



Praktický kurz vaření 



Praktický kurz vaření 



Praktický kurz vaření 



Praktický kurz vaření 



Praktický kurz vaření 



 

 

Praktický kurz vaření 



Děkuji za pozornost 

Mgr. Eva Martinková 
eva.martinkova@kraj-lbc.cz 
485 226 226 


