program Organizace
390-091000

Popis produktu
Program Organizace nabízí detailní informace o pracovních povinnostech jednotlivých zaměstnanců
školních jídelen s vazbou na konkrétní předpisy, které povinnosti upravují. Součástí programu jsou
také platné právní předpisy týkající se školních jídelen. Aktuálně diskutované normy byly upraveny do
přehledné formy a okomentovány. Program nabízí možnost doplňovat další komentované právní
předpisy průběžně prostřednictvím internetu. Další funkcí softwaru Organizace je podpora pro
snadnější vytvoření a údržbu provozního řádu. Program obsahuje návrh provozního řádu pro
strávníky, který je přizpůsoben parametrům dané jídelny. Připravený dokument je možné upravit do
finální podoby a samozřejmě vytisknout.

Základní modul
Tento modul je prvkem, který propojuje systém ProVIS (společné jádro všech programů VIS)
s rozšiřujícími moduly popsanými níže. Jeho přítomnost je pro chod programu nezbytná.

modul Povinnosti
Modul slouží k sestavení výčtu povinností jednotlivých skupin zaměstnanců školní jídelny. Tento výčet
je vytvořen na základě konkrétních parametrů zařízení. Seznam povinností vedoucí (či ředitelky) ŠJ je
doplněn o vypočtenou (předpokládanou) časovou náročnost pro splnění jednotlivých položek. Každá
povinnost je zařazena dle katalogu prací, obsahuje odkaz na ukládající předpis a u náročnějších
povinností nechybí ani doplňující popis.
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modul Provozní řád
Modul umožňuje na základě parametrů konkrétní provozovny navrhnout provozní řád pro prostory
školní jídelny. V datech je uložen návrh provozního řádu pro různě fungující provozy. Na základě
vyplněného dotazníku se předpokládané prvky řádu automaticky zařadí do konkrétního provozního
řádu jídelny. Uživatel si následně sám vybere, které odstavce do svého provozního řádu zahrne
a v jaké podobě.

modul Předpisy
Modul obsahuje plné znění právních předpisů upravujících oblast školního stravování. Část z těchto
předpisů je upravena do přehlednější formy a doplněna komentáři. Uživatel má k dispozici několik
variant zobrazení těchto předpisů, mezi kterými se může dynamicky přepínat. Jedná se o pohledy:
- pro školní jídelnu,
- pro školní jídelnu v právní subjektivitě,
- pro zobrazení předpisu bez nedůležitých pasáží a
- pro zobrazení předpisu bez úprav (tj. v původním znění).
Tyto rozšířené předpisy budou přibývat (zejména spolu s novelizacemi a vydáváním nových předpisů)
pomocí průběžné internetové aktualizace. Nové právní předpisy a komentáře je možné z internetu
stahovat vždy po dvanáct měsíců. Pro následující rok je třeba provést upgrade softwaru. Modul
Předpisy také obsahuje vazbu do modulu Povinnosti. Každá povinnost, která je uložená právním
předpisem, obsahuje možnost otevřít tento předpis na příslušném místě a zobrazit tak právě hledané
informace.

modul HACCP
Modul umožňuje z připravené předlohy sestavit příručku pro evidenci kritických bodů. V datech je
uložen obecný návrh příručky s různými variantami uspořádání provozu z hlediska HACCP. Uživatel si
jednoduchým způsobem upraví připravenou příručku dle podmínek konkrétní provozovny. Jednotlivé
kapitoly či odstavce příručky lze jednoduše povolit či zakázat a ovlivnit tak podobu tištěné příručky.
Celý text pak může být libovolně upravován a doplňován, a to i opakovaně. Údržba systému HACCP
je proto z dlouhodobého hlediska velmi snadná a rychlá.

Technická specifikace
•

program pro podporu řízení školní jídelny

Typické užití
•

školní jídelny všech typů

Nutné programové vybavení
•

380-0000x0 Systém ProVIS
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