GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ
Ostmva-Poruba, příspěvková organizace
PŘIDRUŽENÁŠKOLAUNESCO
FAKULTNÍ ŠKOLAOSTRAVSKÉUNIVERZITY

GYMNÁZIUM
OLGYHAVLOVĚ

OSTRAVA-fOKUBA-

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem 708 00 Ostrava-Pomba, M. Majerové 1691/4

A21- Dietní stravování ve školní jídelně
C.j. :

Spisový znak

Skartační znak

GOH 01452/2022

A. l. 1.3

Vypracovala:

HanaLuzarová,vedoucí ŠJ

Schválila:

Mgr. JanaHuvarová,ředitelka školy

A10

GarčárováZuzana,nutriční terapeut

Pedagogická rada projednala:
Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. 5. 2022

Tato směrniceje zpracovánanazákladě§ 2 odstavce 5 vyUáškyč. 17/2015 Sb.,o školním
stravování: "(5) Výběrpotravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsobpřípravy jídel
vydávanýchv rámcidietního stravování provádí nutriční terapeut. "

Obsah:
l.

Prokázání kvalifikace nutričního terapeuta

- příloha C. l (kopieosvědčeník výkonuzdravotnickéhopovolání bezodbornéhodohleduv oborunutriční terapeut,
2.

3.

Úvod
2. 1

Dietypřipravované školní j ídelnou

2.2

Způsobjak žádato dietní stravování

2. 3

Cena stravného

Výběrpotravin
3.l
3.2

Výběrpotravinu bezlepkovédiety
Výběrpotravin u bezmléčnédiety

4.

Tvorba receptur

5.
6.

Sestavení j ídelního lístku
Způsobpřípravy pokrmů
6.l
Příprava bezlepkovédiety
6. 2

7.

Příprava bezmléčné diety

Další zásadypro zajištění zdravotní nezávadnosti
7. 1

Příjem surovin

7.2

Předcházení kontaminaci

7. 3

Zprávao způsobilostistravovacího zařízení

Magistrát města Osti-iivy
živnostenský úřad
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É. j. :

SMO/245849/15/ŽŮ/BEJ

Sp. značka:

S-SMO/245809/15/ŽU

Výpis z živnostenského rejstříku
Jméno a příjmení:

Zuzana Garčarová

Rodnéčíslo:

785922/5517

Datum narození:

22.09. 1978

Bydliště;

Piitrice Lumumby 2233/76, 700 30, Ostrava - Zňbřch

Sídlo:

Patrice Lumiimby 2233/76, 700 30, Ostrava - Zábřeh

Identifikační číslo osoby: 04232381

Živnosle/jské oprávnění č. l
Předmět podnikal i!:

Oboryčinnosti:

Výroba,

obchod a

služby neuvedené

v

přílohách

l až 3 živnostenského zákona

Poradenskáa konzultaíní činnost, zpracovániodborných studií a posudků
Testování, měření, analýzy a kontroly
Mimoškolní

výchova

a

vzdělával

i!', pořádání kurzů, školení, včetně lektorské

činnosti

Provozování kulturních, kulturně-vzdclávaďch a zábavních zařízení, pořádáni
kulturních produkcí, zábav,výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Vznikoprávnfini:

09. 07.2015

Doba platiiosti oprávnění: na dobu neurčitou
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Dohoda o pravidlech činností nutričního terapeuta (NT) v rámci

systemizace dietního stravování veškolních jídelnách Českérepubliky:
Předmět činnosti NT:

. posouzení, návrh na úpravy, konzultace při úpravách podkladů pro realizaci dietního
stravování ve školních jídelnách

. proškolení pracovníků smluvní školní jídelny v pravidlech a podmínkách pří
dietního stravování

-

-

.

- r-j

. garance nastaveného systému dietního stravování pro smluvní školní j ídelny

. konzultace pro lékaře pediatra, rodiče dětí a smluvní školní jídelnu při sestavení
individuálních dietních režimů

.

konzultace pro vedení školy a zřizovatele

Prácipřevezme: škola nebo zřizovatel, v souladu s dohodou o provedení práce a výkazem
odpracovaných hodin,

Za vykonanou práci přísluší NT odměna ve výši 450, -Kč zahodinu.

NT bude vykonávat práce osobně a svědomitě podle sjednaných podmínek, v souladu
s předpisy^ vztahujícími se na jejich výkon, zejména s předpisy'k zajištění bezpečno"sti''a
ochrany zdraví při práci.

NTsezavazujezachovávatmlčenlivost a utajení veškerých infomiací a skutečností týkající se

tétočinnosti, know-how, kterése dozví při plnění tétočiiinosti nebovjejí souvislosti. NT se
zavazuje, že neumožní seznámit se s těmito infonnacemi a skutečnostmi jakékoli třetí osobě s

výjimkou zákonnýchpřípadů. Toto ustanovení se vztahuje na infomiace a skutečnosti, které
nejsou veřejně známénebo znániétřetí straně.Podzávazekmlčenlivosti spadái výšeodměny.
? . sei z,ava^, uie,.po. d, u. trvání této SPoluPráce nevystupovat vůči veřejnosti způsobem, který

bymohl^poškodit dobréjménoa pověstMŠMT,MZ,Sekcevýživya nutriční péče,nutriéních

terapeutů a školních jídelen, s nimiž bude spolupracovat.
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doporučení:

uzavřít hmotnou odpovědnost zavýkon práce (profese)

Podleustanovení § 304 odst. l Zákoníku prácezaměstnanec můževedle svéhozaměstnáni^

vykonávanéhov základnímpracovněprávnímvztahuvykonávatvydělečnou^n;o^'kteráje
shodnás~přednrótemčinnostizaměstnavatele,u něhožjezaměstnánjens předchozím
p'Ísenmym'souhÍasem zaměstnavatele.Totoomezení senevztaliujenavýkonvědecké,
pedagogické,publicistické, literární a umělecké.činnosti.
základní rysy důvci^hodnosti NT:
vztah k profesi

kultivovanost oblečení, projevu, chování a vystupování
odbornéznalosti - průběžněaktualizované

NT v práci:
:f
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nepovedlo ažna druhém místě

práciodvádětvždyv dohodnutémčasea bezvadnékvalitě

nejasnostivždynejprvekonzultovaton-line(sekretariat(ň), sekce-vnpcas. cz)
vlastní pocity a dojmy neprezentovat jako fakta

www.sekce-vnpcas.cz

2. Úvod
Pracovníci zařízení školního stravování zodpovídají zapřipravený dietní poknn. Z tohoto
důvoduje nutné znát nejčastěji se vyskytující onemocnění, která kladou speciální požadavky
na stravu, a především zásady, které jsou při přípravě diet u těchto onemocnění nezbytné.
2.l

Diety připravované ve školní j ídelně

Školníjídelna je schopnav rámciaktuálního technickéhozařízení a personální kapacity
připravovat následující diety:
a)
bezlepkovou
b)

bezmléčnou

Diety projiné alergie školní jídelna nepřipravuje. Rodiče strávníků trpících potravinovými
alergiemi jsou poučeni o uvádění alergenů v jídelníčku.

2.2

Způsobjak žádato dietní stravování

a)

podat oficiální žádost o dietní stravování (viz příloha č. 2 této směrnice)

b)

dodat lékařské potvrzení specifikující speciální dietní požadavky

2. 3

Cena stravného

a) žáci 11 - 14 let bezlepková
žáci 11 - 14 let bezmléčná

b) žáci 15 a více let bezlepková
žáci 15 a více let bezmléčná

37, - Kč
36,- Kč
39, - Kč
38,- Kč

Sazby stravného mohou být v průběhuroku změněnyv důsledku změn cen
dodavatelů.

3. Výběrpotravin
Obecněse výběrpotravin řídí zásadamidietního stravování:
° 2. Základní složky
potravy

0 3. Zásady správné
výživy

3.l

Výběrpotravinu bezlepkovédiety

Cílem bezlepkové dietyje dosáhnout maximálního možného omezení obsahu lepku ve stravě.
Z tohoto důvodu se vylučují potraviny obsahující v jakékoli formě pšenici a její kultivary,
žito, ječmen a oves.

Je-li to možné, upřednostňují se potraviny označené výrazem "bez lepku", "vhodné pro
celiaky" či označené logem přeškrtnutého klasu apod. Výběr surovin může být doplněn
databází bezlepkových potravin na http://www. potravinybezlepku. cz/.
Náhradapotravinv recepturáchprobíhá dle následujícího klíče:

náhradní surovina

původní surovina
hladká mouka

kukuřičná mouka, rýžová
mouka, pohanková
mouka, cizrnová mouka
hraška

bezlepková směs
strouhanka (z rohlíků a chleba)

kukuřičná strouhanka, kukuřičné lupínky,
bezlepková strouhanka

houskový knedlík

rýžové těstoviny,

kukuřičné těstoviny, bezlepkové
knedlíky
sladké pokrmy

instantníkaše

.

pohanková

.

rýžová

.

pohankovo-rýžová

.

těstoviny rýžové,kukuřičné, bezlepkové
s cukrem a kakaem nebo mákem

.

palačinky z bezlepkové mouky

příloha-chléb, pečivo

bezlepkovýchléb, bezlepkovépečivo

zeleninové základy na omáčky

nezahušťuje se, jen se rozmixuje zelenina nebo se
zahustí beztepkovou moukou

bramborový knedlík z prášku

bramborový knedlík z brambor, vejce a kukuřičné
mouky, bezlepkové bramborovétěsto

3.2 Výběrpotravin u bezmléčnédiety

V rámci přípravy bezmléčnédiety se z pokrmů vylučují všechny suroviny, kteréjsou
mléčného původu či mléko v jakékoli formě obsahují (např. sušené mléko, syrovátkový
protein apod. ). Použití surovin, najejichž obaluje deklarováno, že mohou obsahovat stopy
mléka,je přípustné.

Je-li přítomnost mléka v pokrmu nutná, nahrazuje se mléko sójovým, pohankovým,
kokosovým nebo mandlovým nápojem připraveným v souladu s návodem k použití. Mléčné
výrobky (sýry, tvaroh, kefír apod. )jsou z pokrmů eliminovány úplně.Náhradysurovin se dále
řídí technologickým postupem pro přípravu bezmléčných pokrmů.
Náhrada potravin v recepturách probíhá dle následujícího klíče:
původní surovina

náhradní surovina

máslo

Olej máslovka

jogurt

Vynechání z receptur, sojovýjogurt

mléko

Sojový, pohankový, kokosový, mandlový
napoj

šlehačka, smetana

4.

rostlinná smetana

Tvorba receptur

Receptury pro dietní stravu vychází z aktuálních receptur používaných školní jídelnou,
speciální receptury nejsou stanoveny. Náhradysurovin, kteréjsou pro danou dietu nevhodné,
jsou popsány v technologických postupech týkajících sejednotlivých diet. Dokumentaci, na
základě které je dietní strava připravována, schvaluje nutriční terapeut.

5.

Sestavení jídelního lístku

Jídelní lístek pro dietní stravu vychází z aktuálního jídelního lístku vydaného školní jídelnou,
může se v některých dnech lišit. V jídelním lístkuje zvlášť označenábezlepková dietajako
BL a bezmléčná dieta jako BM. V pokrmech jsou suroviny upravovány či nahrazovány na
základěstanovených technologických postupů.

6. Způsob přípravy pokrmů
6.l

Příprava bezlepkové diety

Příprava poknnů pro bezlepkovou dietu se neliší od přípravy poknnů standardních. Povoleny
jsou všechny tepelné úpravy poknnů vhodné pro školní stravování, tedy vaření, dušení,
zapékání a pečení, méně šetrné tepelné úpravy jako smažení a grilování jsou méně vhodné.

V kritickémmomentě, kdyje do pokrmu přidávánasurovinaobsahující lepek (mouka,
zavářka, kořenicí směsapod.)je požadovanýpočet porcí ze základuodebrándo vyhrazeného
nádobí a dokončenv souladus technologickýmpostupem pro přípravu bezlepkovýchpokrmů.
6. 2

Příprava bezmléčné diety

Příprava pokrmů pro bezmléčnou dietu se neliší od přípravy pokrmů standardních. Povoleny
jsou všechny tepelné úpravy pokrmů vhodné pro školní stravování, tedy vaření, dušení,
zapékání a pečení, méně šetrné tepelné úpravy jako smažení a grilování jsou méně vhodné.
V kritickém momentě, kdy je do pokrmu přidáváno mléko či surovina mléko obsahující či z
mléka vyrobenáje požadovaný počet porcí ze základu odebrán a dokončen v souladu
s technologickýmpostupempro přípravu bezmléčnýchpokrmů.

7. Další zásady pro zajištění zdravotní nezávadnosti
7. 1 Příjem surovin

Suroviny, kteréjsou používány pro přípravu společných základůpro standardní i dietní
pokrmy, musí být při přejímce vždy zkontrolovány, zda neobsahují lepek, resp. mléko v
jakékolijeho podobě.Takto učiní zkontrolováním názvusuroviny, složení potraviny a výčtu
možných alergenů. Pakliže surovina obsahuje problematickou složku, nesmí být při přípravě
pokrmů použita. Při přejímce speciálních surovin, kteréjsou určeny výhradně k přípravě
dietních pokrmů, musí pracovník, který suroviny přijímá, vždy zkontrolovat, zda obsahují
lepek, resp. mléko v jakékolijeho podobě stejným způsobem. Teprve poté může speciální
surovinu uložit na vyhrazené místo.

7.2 Předcházení kontaminaci

Při přípravě bezlepkovýchpokrmůse dbázejménana:

důslednébalení a oddělování skladovanýchpotravin s lepkem a bezlepkových
důkladnouosobní hygienupo manipulaci se surovinami obsahujícími lepek
používání vyhrazenéhonádobí všudetam, kde to technologickýpostup umožňuje
časověa místně oddělenoupřípravu pokrmůobsahujících a neobsahujících lepek
dodržování místně oddělenéhovýdeje včetněvýdeje dezertů
dodržování řádného označení potravin a pokrmůtak, aby nedošlo k jejich záměně

Příloha č. 2

Žadatel:
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Místo trvaléhopobytu:
Telefonní číslo:

ŽÁDOSTO PŘÍPRAVU DIETNÍ STRAVY VE
ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
podávanána GymnáziuOlgy Havlové,příspěvková organizace,Marie. Majerové 1691/4,

Ostrava - Pomba, 708 00, IČ00602159

Tímto žádámo poskytnutí dietní stravy dítěti:
Jméno dítěte:
Datum narození:

Žádámo přípravu stravy:

>

bezlepkové

>

bezmléčné

Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s podmínkami stanovenými pro přihlášení dítěte k dietnímu
stravování ve Směrnici pro dietní stravování ve školní jídelně, která je zpřístupněna na
webových stránkách školy.

K žádostipřikládámpotvrzení ošetmjícího lékaře.

v

podpis žadatele

dne

Při přípravě bezmléčnýchpoknnůse dbázejménana:

důslednébalení a oddělování skladovanýchpotravin s mlékema bezmléka
.

důkladnouosobní hygienupo manipulaci se surovinami obsahujícími mléko

.

používání vyhrazenéhonádobí všudetam, kde to technologickýpostup umožňuje

.

časověa místně oddělenoupřípravu pokrmůobsahujících a neobsahujících mléko

.

dodržování místně oddělenéhovýdeje včetněvýdeje dezertů

dodržování řádného označení potravin a pokrmů tak, aby nedošlo k jejich záměně
7.3 Zprávao způsobilostistravovacího zařízení
V případě zavádění novédiety do dietmho systémuvypracuje garantující nutriční terapeut
zprávu,kterou zhodnotí způsobiloststravovacího zanzení k přípravě požadovanédiety. Před
jejím vydáním zkontroluje, zdajídelna splňujenárokynapřípravu této diety, zdaje správně
zavedenado dokumentacea proškolí všechnyzaměstnanceo zásadáchplatnýchpři její
přípravě. Od okamžikuvydání této zprávyjídelna můžepřipravovat pokrmy podléhající
zásadámdanédiety.

V Ostravě 19. 4. 2022

Vypracovala:
Hana Luzarová

ř-/2^^

/ ^í</

vedoucí školní jídelny

Schválil:"^ ^Att/^At^Vf.

Mgr.-. JanaHusarova
ředitelka školy

