Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace

DODATEK Č. 1
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Č.j.:

MSKL/447/2019

Skartační znak

A/5

Vypracovala:

Eva Ševčíková, vedoucí školní jídelny

Schválila:

Mgr. Eva Daňková, ředitelka

Směrnice nabývá účinnosti dne:

11. 2. 2019

Článek 1
Obecná ustanovení
Tento dodatek vychází ze základního právního rámce školního stravování a řídí se následující
legislativou:
 zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění,
 vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015,
v platném znění,
 Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací
dietního stravování v zařízení školního stravování,
 zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních),
 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 274/2003 Sb.,
 vyhláška č. 137/ o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění
pozdějších předpisů.
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Článek 2
Podmínky dietního stravování, druhy diet, alternativní stravování
2.1

Podmínky využití dietního stravování

Dietní stravování je léčebnou výživou pro strávníky školního stravování v mateřské škole.
Nezbytnou podmínkou pro jeho využití je lékařské potvrzení vyžadující stravovat se
s omezeními podle dietního režimu. Na základě lékařského doporučení pak bude dítěti ve
školní jídelně připravována a následně podávaná dietní strava.
Dieta znamená léčebné opatření, při kterém je dítěti nastaven specifický dietní režim
zajišťující dostatečný přísun živin pro jeho zdárný růst a vývoj v období předškolního věku, a
bývá dlouhodobějšího charakteru.
Každé dietní stravování je řešeno individuálně se zákonnými zástupci dítěte a je přizpůsobeno
individuálním potřebám dítěte na základě doporučených opatření dětského lékaře.
K řešení dietního stravování využívá škola konzultací a doporučení nutričního terapeuta –
Andrea Mokrejšová.

2.2 Druhy diet
Školní jídelna poskytuje dietní stravování pro tyto druhy diet:
 diety, které se dají celoplošně popsat (bezlepková a šetřící),
 diety, které jsou vytvářené podle individuálních potřeb - diety při alergiích na některé
složky běžných potravin (např. alergie na bílkovinu kravského mléka).

2.3 Provozní podmínky dietního stravování
Pro přípravu dietního stravování je používáno odlišené nádobí.
Pro servírování připravených dietních pokrmů je používán odlišné nádobí a to včetně
hrnečků na pitný režim.
Po dohodě se zákonnými zástupci dítěte je možnost, aby si zákonní zástupci určité druhy
potravin (především mléko a máslo) nosili vlastní a k uskladnění využili mléčnou lednici ve
školní jídelně. Nezávadnost těchto potravin a datum spotřeby hlídá kuchařka ve školní jídelně.
Tyto potraviny jsou vždy na konci týdne rodičům vráceny zpět.
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Článek 4
Závěrečná ustanovení
4.1 Kontrolou provádění ustanovení tohoto dodatku je pověřena zejména vedoucí školní
jídelny. O kontrolách pravidelně předkládají písemné záznamy ředitelce školy, a nejméně to
1x za každé kalendářní čtvrtletí.
4.2 Tento pokyn nabývá platnosti i účinnosti 11. 2. 2019 a je závazný pro všechny
zaměstnance mateřské školy, rovněž tak i pro všechny zákonné zástupce dětí přijatých do
mateřské školy, kteří jsou prokazatelně seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní
jídelny včetně tohoto dodatku.

V Karviné 8. 2. 2019

Zpracovala:
Eva Ševčíková,
vedoucí školní jídelny

Schválila:
Mgr. Eva Daňková
Ředitelka školy

Příloha:
č. 1 – Kopie diplomu

