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 Informační leták č. 1 

 Rekuk - „Odborné vzdělávání kuchařů a výkonných manažerů“ 

Předmětem projektu je odborné vzdělávání pro kuchaře a výkonné vedoucí ve veřejných školních 

stravovacích zařízeních. Partnerské organizace projektu připravují studijní texty, metodické 

materiály a další pomůcky pro kurzy, které mají účastníky kurzu motivovat k zavádění udržitelného 

stravování, především udržení a zlepšení nutriční kvality jídel rozšířeným použitím biopotravin, 

lokálních a sezónních potravin a čerstvých jídel. Souběžným efektem je úspora energie, snížení 

tlaku na životní prostředí omezením skladování, transportu i redukcí odpadů a dalších 

energetických a materiálových vstupů.   

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, 

a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci. 



 

 

Zdůvodnění 

Zatímco učení o menu, jídlech, zboží, výživě, organizaci kuchyně a hygieně potravin je pevnou součástí 
vzdělávání kuchařů a vedoucích kuchyní, zaujímají ekologické aspekty a důsledky rozhodování ve velkoka-
pacitních kuchyních jen málo významnou roli. 

Velkokapacitní kuchyně ale mohou vhodnou nákupní politikou a optimální tvorbou stravovacího plánu 

významně přispět k ochraně klimatu. Ušetří se tak až 50 % emisí CO2 souvisejících s potravinami 

v regionu. Odpady z potravin mají kvůli výrobě s intenzivním využíváním zdrojů velmi silný vliv na životní 

prostředí. Kromě ekonomických ztrát mají odpady z potravin i sociální účinky. Navíc jsou velkokapacitní 

kuchyně vzorem pro konzumenty, kteří se v nich denně stravují. 

Cílová skupina: 

 Budoucí kuchaři, vedoucí kuchyní v průběhu vzdělávání 

 Kuchaři a vedoucí kuchyní po ukončení vzdělávacího procesu 

 Vedoucí pracovníci velkokapacitních kuchyní a gastronomických zařízení 

 Absolventi školení předávající své poznatky dále 

Školení se skládá ze 4 výukových jednotek. Učební jednotka má 60 minut. První tři jednotky jsou rozděle-
ny do 45 minut přednášky a 15 minut diskuse. Čtvrtá lekce slouží k vypracování konkrétních cvičení spo-
lečně s lektorem (zástupce partnerských organizací projektu s prokázanými odbornými znalostmi a vzdě-
lávací dovedností). 
 
Pro optimální efekt školení předpokládá projekt malé skupiny účastníků (3 až 12 účastníků).  



 

 

Nástavbové moduly jsou určeny k prohloubení různých témat zaměřených na uplatnění trvalé 
udržitelnosti ve veřejných kuchyních:  

1. Modul „Trvale udržitelné využívání potravin“: Předpoklady trvale udržitelného využívání 
potravin, pozitivní příklady, možnosti a přidaná hodnota použití biopotravin, regionálních a 
sezónních potravin, ekonomické výhody čerstvě uvařených potravin, opatření pro optimální 
používání masa, opatření pro eliminaci nákladů na biopotraviny. 

2. Modul „Tvorba trvale udržitelných stravovacích plánů“: Představení příkladů optimalizace 
stravovacích plánů; postupný přechod na zimní, letní stravovací plán; informační zdroje 
sezónních receptů; možnosti rozšíření konzumace zeleniny a ovoce při omezení cereálních a 
pokrmů a masa. 

3. Modul „Zamezení odpadů“: Důvody pro zamezení odpadů, význam zamezení odpadů ve 
veřejném stravování, druhy odpadů ve veřejném stravování (odpady z potravin, obalů), 
rozpoznání potenciálu a realizace řešení na zabránění vzniku odpadů, představení praktických 
příkladů. 

4. Modul „Energetická efektivita“: Představení energeticky náročných kuchyňských přístrojů, 

opatření na úsporu energie. 

Ve druhém kroku se provádí školení formou e-learningových online nabídek.  

 Školicí nástroj dále zahrnuje materiály s fóliemi pro přednášku a procvičovací materiály pro 
praktickou část.  

 Dále se sestavuje také: sbírka receptů, sezónní kalendář, zdroje regionálních potravin, katalog 

opatření pro tvorbu trvale udržitelného stravovacího plánu atd. pro aplikaci v kuchyňské praxi. 

Cílem je přidělení certifikátu prokazujícího absolventům kurzů zvýšení kvalifikační úrovně EQR / NQR 

(pro každou ze zúčastněných zemí v souladu s vnitrostátními postupy). 

Doba trvání projektu je 24 měsíců. Začíná 1. září 2016 a končí 31. srpna 2018  

Disclaimer: 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 

Základní modul zahrnuje úvod k tématu trvale udržitelné výživy, trvalé hospodárnosti ve veřejném stra-
vování, tvorby sezónních stravovacích plánů, představení ukazatelů pro chod kuchyně a základů analýzy 
a výpočtu těchto ukazatelů (např. podíl biopotravin, regionálních potravin). Teoretické závěry jsou pod-
pořeny příklady z praxe.  


