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Ředitelka Mateřské školy MAŠINKA Pečky v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o
školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008Sb. a vyhlášky č. 463/2011 Sb. vydává
tento „Řád dietního stravování“.
I. Zákonný rámec dietního stravování
Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele služeb v
oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního
režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním
stravování a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených v souladu
s jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s
ujednáním o zajištění školního stravování.
Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v
rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut.
II. Důvody neposkytování dietního stravování
Vzhledem k faktu, že Mateřská škola MAŠINKA Pečky není vybavena technicky ani
personálně pro poskytování dietního stravování, nebude dietní stravování ve škole
poskytováno.
Pokud má dítě = strávník vážné zdravotní problémy (např. alergii na určitý druh potraviny),
mateřská škola zajistí ohřátí domácí stravy v mikrovlnné troubě.

III. Podmínky domácího stravování
Pokud dítě potřebuje domácí stravu z důvodu zdravotních problémů, zákonní zástupci
jednají o zajištění ohřevu domácí stravy s ředitelkou školy. Se zákonnými zástupci je
sepsána dohoda o individuálním stravování.
Jedná se o stravování individuální, nikoliv školní. V tomto případě není nutný odborný dozor
nutričního terapeuta, protože se jedná o smluvní vztah a za kvalitu a správnost dietní stravy
nesou odpovědnost zákonní zástupci dítěte.

Zajištění ohřevu domácí stravy je možné pouze za těchto podmínek:
1. potvrzení od lékaře
2. písemné prohlášení rodičů, že jídlo donesené z domova je zdravotně nezávadné
3. jídlo bude v uzavřené nádobě s nápisem: „DIETA jméno dítěte“
IV. Jídelní lístek
Jídelní lístek je zveřejněn ve veřejně přístupných prostorách školy, také na
www.msmasinkapecky.cz nebo je možné si ho vyžádat u hlavní kuchařky v budově B =
školní jídelně. Jídelní lístek obsahuje informace o obsažených alergenech.
V. Stravné
Pokud se dítě stravuje celodenně, je možné po dohodě s ředitelkou školy, případně s hlavní
kuchařkou, denní pokrmy kombinovat. V takovém případě bude účtován jen ten pokrm,
který dítě skutečně zkonzumuje.
Příklady:
1) Dítě má vlastní přesnídávku i svačinu, ale oběd celý (polévka + hlavní jídlo) připraví
školní jídelna. Účtován je jen oběd.
2) Pokud má dítě vlastní svačinu, rozumí se celá svačina, tedy např. pečivo i pomazánka.
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