Dodatek k provoznímu řádu pro zařízení školního stravování
při ZŠ Chvaletická 918, Praha 9, Lehovec,
Telefon, fax 281 012 394, e-mail: m.krtenska@zschvaleticka.cz, www.strava.cz

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní a střední školy, závodní stravování
zaměstnanců organizace a v rámci doplňkové činnosti stravování externích strávníků. Školní
stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a závodní
stravování se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování.

1) V souladu s Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. platném znění, a
s Metodickým doporučením k provádění některých činností souvisejících s realizací
dietního stravování v zařízeních školního stravování, které vydalo MŠMT pod Č. j.:
MSMT-43643/2014-11 dne 3. 4. 2015, bude školní jídelna ve zkušebním provozu
realizovat přípravu obědů pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení
registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.
Bude připravována strava s vyloučením lepku podle pokynů nutriční terapeutky.
Výběr potravin, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci
dietního stravování bude provádět nutriční terapeut.
2) Organizační opatření:
a) Pod dozorem hlavní kuchařky školní jídelny budou připravována jídla dle pokynů
nutriční terapeutky. Hlavní kuchařka zasílá nutriční terapeutce jídelníček
prostřednictvím e-mailové schránky. Terapeutka jídelníček upraví a vrátí
elektronicky zpět hlavní kuchařce; ten pak slouží jako podklad k výrobě.
b) Komunikace mezi rodiči a školní jídelnou, mezi školní jídelnou a nutričním
terapeutem, jakož i zasílání jídelníčků a receptur, bude probíhat prostřednictvím
hlavní kuchařky.
c) Suroviny, které jsou třeba k přípravě jídla podle pokynů nutričního terapeuta,
bude jídelně dodávat rodič žáka, který požaduje tento typ stravování. Hlavní
kuchařka tyto suroviny uskladní v označeném regále ve skladu potraviny. Záruční
lhůty těchto potravin sleduje hlavní kuchařka.
d) Žák se bude stravovat společně s ostatními žáky ve školní jídelně.
e) Výroba jídel podle pokynů nutričního terapeuta bude probíhat vždy ve středu,
čtvrtek a pátek. Ostatní dny v týdnu bude rodič dítěte, které vyžaduje stravovat se
s omezeními podle dietního režimu, donášet do školy pokrm v krabičce a škola
umožní ohřátí tohoto pokrmu.
f) Pedagogický dozor určený vedením školy zajistí ve školní jídelně, aby žákovi byl
vydán školou připravený pokrm, a žák si pokrm odnese ke stolu.

g) Ve dnech, kdy jídelna nebude vařit pro dítě, které vyžaduje stravovat se s
omezeními podle dietního režimu, nebude toto dítě přihlášeno ke stravování ve
školní jídelně.
h) Přihlašování a odhlašování dětí s požadavky na přípravu bezlepkové stravy si řídí
rodiče. Využívají k tomu telefonický kontakt nebo stránku www.strava.cz.
3) Ve dnech, kdy dítě nebude čerpat stravovací službu ze školní jídelny, bude režim
donášky a ohřevu jídla z domu prováděn takto:
a) rodiče předají krabičku s jídlem paní vrátné (Janě Koubové)
b) paní vrátná umístí krabičku do určené lednice
c) pedagogický dozor určený vedením školy zajistí ohřátí pokrmu v mikrovlnné
troubě umístěné v jídelně školy
d) pedagogický dozor zajistí naservírování pokrmu žákovi a dále dohlédne, že si
žák jídlo odnese ke stolu.
4) Škola není schopna zajistit přímý pedagogický dohled nad žákem během konzumace
oběda. Škola není schopna odpovídat za to, že žák zkonzumuje ve školní jídelně pouze
pokrmy a nápoje pro něho určené.
5) Úplata za stravování – ve dnech kdy bude škola připravovat stravu ve školní jídelně,
bude žák hradit stejnou částku za jeden oběd jako ostatní strávníci zařazení v kategorii
dle věku- viz provozní řád školní jídelny v platném znění. Ostatní dny, kdy bude žák
konzumovat vlastní jídlo přinesené v krabičce, rodiče dítěti jídlo odhlásí.

Platnost tohoto dodatku je od 1. 2. 2016 do 30. 6. 2016

Mgr. Josef Knepr
Ředitel školy

V Praze dne 1. 2. 2016

