Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ
(dodatek k řádu školní jídelny)
Školní jídelna poskytuje dietní stavování, které je určeno pouze pro žákovské strávníky. Po
pracovnících školní jídelny nelze požadovat další alternativy např. bez mléka, bez vajec, ryb atd.,
potravinové alergie nejsou do dietního stravování zahrnuty.







Zákonní zástupci (dále jen rodiče) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od praktického lékaře
(obor děti a dorost), ve kterém je specifikováno, o jaký typ diety se jedná a co v dietním
režimu dítě může a co nesmí.
Výběrem potravin, receptury, jídelním lístkem a způsobem přípravy jídel je pověřen/a pouze
kuchař/ka s „Osvědčením o absolvování odborného školení v oblasti dietního stravování pro
kuchařky a kuchaře školních jídelen“.
Výběr potravin, receptury, jídelní lístky a způsobem přípravy jídel v rámci dietního stravování
kuchař/ka konzultuje s registrovaným nutričním terapeutem, který vykonává odborný dohled
nad dietním systémem.
Rodiče neodkladně informuji kuchaře/ku o změnách ve zdravotní indikaci a významně
spolupracuji se školní jídelnou.
Provozovatel stanovuje podle povahy poskytovaných služeb výši (cenu) finančních normativů
na nákup potravin podle § 5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování.
V případě onemocnění strávníka se dietní strava nepřipravuje. Za neodebranou nebo včas
neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

VÝŠE FINANČNÍHO NORMATIVŮ
Věková kategorie strávníka

Náklady na potraviny včetně DPH

Norma syrového masa

(ostatní náklady hradí zřizovatel)

ZŠ žáci 7 – 10 let
ZŠ žáci 11 – 14 let
ZŠ žáci 15 let a výše

28 Kč
30 Kč
32 Kč

70 g
80 g
90 g

VYMEZENÍ ROZSAHU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Diety se nezajišťují:
 Není-li zabezpečena provozní kapacity zaměstnanců v kuchyni.
 Při nepřítomnosti kuchaře/ky s osvědčením pro přípravu dietního stravování.
 Za nepřítomnosti nutričního terapeuta.
V těchto případech je nutné, aby rodič připravil pro dítě jídlo sám. Zaměstnanci jídelny jídlo ohřejí
a vydají.
Ing. Radmila Zábršová
ředitelka školní jídelny
V Brně dne 1. 9. 2018
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VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších
předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst.
1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 333/2012 Sb., a v
dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
a vyhlášky č. 463/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod
čarou č. 8 a 9 znějí:
"(4) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele
zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje
8)

stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích
služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen "dietní stravování"),
a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním
řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním
o zajištění školního stravování.
(5) Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel
vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut .
9)

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.

2. V § 2 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "To neplatí pro poskytování
dietního stravování.".
3. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "V rámci dietního stravování může
školní jídelna vydávat i jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb,
pokud tento provozovatel stravovacích služeb zajistí dodržení podmínek podle § 2
odst. 5.".
4. V § 3 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova "; jídla v rámci
dietního stravování může připravovat i další provozovatel stravovacích služeb,
pokud zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5".
5. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ
podle odstavce 1 stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.
Ministr:
PhDr. Chládek, MBA, v. r.

