
Hodnocení objektivního vedení spotřebního koše potravin
(MUDr. Stanislava Tillmannová – software ARCUS)

Spotřební koš naleznete zde:

Můžete si zvolit libovolné období (od – do):

Je potřeba správně zadat interval typů jídel (od – do). 
Na seznam typů se dostanete po stisknutí kláves Shift + F7 (Shift držet, F7 stisknout)

Spotřební koš se např. v této škole pro ZŠ se vytiskne po zadání intervalu od 07 do 07.
Spotřební koš pro MŠ se vytiskne po zadání intervalu od 01 do 06.



Některé školy nemají typy jídel setříděné za sebou, např. typy pro sedmileté děti MŠ mohou být 
na konci seznamu. V tom případě se pro dotaz využije více intervalů – např. v prvním řádku 
od 01 do 03 (MŠ 3-6 let) a ve druhém řádku od 11 do 13 (MŠ 7 let).

Sestava k tisku (tiskne se po stisknutí klávesy F6):



Kontrola zařazení vydaných surovin do SK se provádí ve volbě 3:

V této sestavě jsou vypsané všechny započítané suroviny do jednotlivých skupin. 

V prvním sloupci je gramáž kusových surovin, ve druhém sloupci vydané množství, 
ve třetím sloupci je celkové množství (netto x množství), ve čtvrtém sloupci je koeficient pro 
přepočet, v pátém sloupci je započítaný poměr do příslušné skupiny (párky – 55% masa), 
v posledním sloupci je celková spotřeba započítaná do SK.



Pro kontrolu všech surovin je možné v tisku zvolit interval typů surovin od 000 do 999. 

V sestavě se objeví všechny druhy surovin. 
Někteří uživatelé používají pro nezařazené suroviny kód 000, někteří mají i tyto suroviny 
rozdělené podle komodit (viz výše…)
V této sestavě můžete nalézt případné nezařazené suroviny (chybně) nebo správně zařazené 
poměrné části surovin, které se do SK nezapočítávají (např. 1l oleje váží 0.9kg, proto se 10% 
zařadilo mezi ostatní).



Zde naleznete aktuální stav skladu:

Údaj netto lze ve volbě editace opravit.



Zde naleznete seznam všech surovin:

Zařazení do SK se provádí volbou Typ potraviny:



Jednotlivé typy potravin a jejich koeficienty naleznete zde:

Ve volbě 6 naleznete normy. 
Pro MŠ 7 let používáme normy dle doporučení v publikaci Rádce školní jídelny 3 (Příloha 1)



Zde je možné zkontrolovat správně zadané koeficienty (přesnídávka, oběd, svačina, celodenní, 
polodenní ...:

V případě dotazů jsem k dispozici na tel. čísle 604 253 699.


