
 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY 25. 2. 2011 

1) 16:00 – schůzka s Aničkou (vedoucí kavárny) a dohodnutí všech 

podrobností 

Které dny se vedení kavárny hodí nejvíce? Byly nabídnuty tyto dny: 

 Pondělí (10:00 – 16:00) 

 Středa (10:00 – maximálně do15:00) 

 Čtvrtek (10:00 – 15:00) 

 Pátek (10:00 – 16:00) 

 

Kde bude probíhat vyrábění zaměstnanců? V nabídnutých dnech a hodinách by mělo být 

volno v zadním sále – bylo nám potvrzeno, že může být zaměstnancova činnost vykonávána 

tam. 

 

Dále byl schválen pracovní oděv zaměstnance (žlutooranžové triko s logem – zepředu logo 

Zajíčka a nápis „pracovník s handicapem“, zezadu logo kavárny NA SKOK).  

 

Umístění propagačních materiálů: větší leták na baru, leták ve folii na dveřích, malé lístečky 

přímo pro hosty, fotky a jména společně s krátkým popisem přidány do nápojových lístků. 

Později ještě doplněno o návrh na vizitky – uděláme malé vizitky se jmény a časy „mládeže“ 

a můžeme je všichni rozdávat 

 

Co budou zaměstnanci dělat? Bylo domluveno, že zaměstnanci půjdou obsloužit hosta až na 

pokyn vedoucího kavárny (může dojít k tomu, že přijde zákazník a bude požadovat 

objednávku na základě zakoupeného voucheru, nejlépe si v této situaci poradí vedoucí). 

Pokud půjde o klasickou objednávku, bude ji moci vyřídit zaměstnanec. Číslo objednávky si 

zapíše na „lepík“ a odnese na bar, kde jej přilepí – tím bude pro něj objednávka vyřízena. Dle 

pokynů asistenta nebo vedoucího kavárny bude odnášet ze stolu nádobí, po odchodu hosta 

uklidí stůl (utře stůl, srovná židle atd.). 

 

Pro seznámení personálu kavárny se zaměstnanci a asistenty byly dohodnuty dva termíny: 

 6. 3. 2011  

 3. 4. 2011 (podle časových možností všech, bude vybrán jeden termín) 

 

 

 

 

 



 

2) 17:00 – schůzka s rodiči (asistenty) a zaměstnanci 

Po nabídnutí termínů, bylo rozhodnuto o následujícím rozložení: 

 Maruška Náměstková (Džásík) – zaměstnance 

Slávka Náměstková – asistent    Pondělí (10:00 – 13:00)  

 Eliška Jurčová – zaměstnanec 

Martina Jurčová – asistent  Čtvrtek (10:00 – 13:00) 

 František Doležal – zaměstnanec 

Markéta Doležalová – asistent Pátek (10:00 – 13:00) 

 

Dalším bodem schůzky bylo vyřešení dokumentace potřebné k nástupu do pracovního poměru 

– resp. do účasti na projektu. 

a) přihláška do projektu – byla rozdána zaměstnancům i asistentům (jako příloha je 

požadována: fotokopie potravinářského průkazu – pouze u zaměstnance, výpis z RT – 

zaměstnanec i asistent) 

b) výkaz práce – taktéž rozdán a vysvětleno i zapisování jednotlivých činností 

 

Důkladněji rozebrány potřebné formality: 

a) zaměstnanec: potravinářský průkaz - vydá praktický lékař za poplatek – raději vzít 

potvrzení, třeba se podaří proplatit, ale neslibujeme! 

b) zaměstnanec i asistent: výpis z rejstříku trestů – také vzít potvrzení (50,- vystaví na každé 

poště). 

c) pojištění - stále zjišťujeme, budeme informovat. Určitě se vyplatí - pojištění proti blbosti - 

stojí kolem 400Kč za rok a sjedná každá pojišťovna (dobré u české pojišťovny.) My 

zjišťujeme, zda nebude potřeba, aby zaměstnanci i asistenti vstoupili do sdružení a pak by se 

na ně vztahovalo naše pojištění zodpovědnosti za škody - přes organizaci. 

 

Co jako vyrábění? Nápad se skládáním krabiček jako workterapie se líbil a padly i další 

návrhy ze strany rodičů (navlékání korálků, omalovánky, malování, tiskátka, počítání příkladů 

na kalkulačce).  

Náplň práce – již zmíněná výše a dohodnutá s kavárnou (důležité je, že zaměstnanec bude 

vždy vyřizovat objednávku na pokyn vedoucího kavárny a asistenta) dále může být 

vedoucím vyhlášena povinná pauza, protože dojde k přeplnění kavárny. V tom případě si 

asistent se zaměstnancem půjde do sálu vyrábět nebo odpočinout. Ze začátku opravdu budou 

zaměstnanci nosit pouze netekuté objednávky (tedy koláčky, dortíky atd.), později se 

přidají poháry a studené pití až v poslední řadě horké pití. Jde především o to, aby nedošlo 

k zbytečným problémům a nehodám. 

 



 

Dále byl odsouhlasen pracovní oděv i nápis na něm.  

Bylo požádáno o zaslání fotografií zaměstnanců s krátkým popisem a jménem (pro propagaci 

do nápojového lístku) a o delší představení zaměstnance, které by bylo prezentováno na 

letácích v kavárně. 


