
Základní škola, Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 

623 00 BRNO 

Dodatek k Provoznímu řádu školní kuchyně k 1. 9. 2020 

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ  =  stravovací podmínky 

ZŠ – školní kuchyně poskytuje od 1. 1. 2015 dietní stravování pouze pro děti, a to: 
- bezlepková dieta 
- šetřicí dieta 
- bezmléčná dieta 
- bezvaječná dieta 

V případě, že má dítě dietu, kterou nevaříme, je možnost donášky vlastní stravy za podmínek sepsání smlouvy se 
školní kuchyní. 

Alergie nejsou zahrnuty do dietního stravování. 

1) Rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni donést potvrzení od odborného lékaře (obor děti a dorost), ve kterém 
je jasně napsáno, o kterou dietu se jedná, co v dietním režimu dítě může a co nesmí. 

2) Výběr potravin, receptury, jídelní lístek a způsob přípravy jídel vaří pouze kuchař/ka s „OSVĚDČENÍM O 
ÚČASTI  V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁNÍ  V PREVENCI A LÉČBĚ CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 
VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH“. 

3) Výběr potravin, receptury, jídelní lístky a způsob přípravy jídel v rámci dietního stravování kuchař/ka konzultuje 
s nutričním terapeutem, který má k tomu patřičné vzdělání (čtyřletý obor dietní sestry ukončen maturitní zkouškou). 

4) Rodiče (zákonní zástupci) jsou ve spojení s paní kuchařkou a konzultují výběr oběda č. 1 nebo č. 2. 
5) Provozovatel stanovuje podle povahy poskytovaných služeb výši (cenu) finančních normativů na nákup potravin 

podle §5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování. 

VÝŠE  FINANČNÍCH NORMATIVŮ pro školní rok 2020/2021: 

ZŠ 1  žáci    7 – 10 let  29,– Kč 
ZŠ 2  žáci  10 – 14 let  31,– Kč 
ZŠ 3  žáci  15 let a výš  35,– Kč 

VYMEZENÍ ROZSAHU POSKYTOVANÝCH  SLUŽEB : 

Diety se nezajišťují:  
- není-li zabezpečena provozní kapacita zaměstnanců v kuchyni, 
- při nepřítomnosti kuchařky s osvědčením pro vaření dietního stravování, 
- za nepřítomnosti nutričního terapeuta. 

V těchto případech je nutné, aby rodič připravil pro dítě jídlo vlastní, kuchyňský personál jídlo ohřeje a vydá. 

V Brně dne 3. 9. 2018          Vypracovala: BUCHTOVÁ Simona 
                                                                       Vedoucí ŠK 


