Diétne stravovanie v školskej jedálni v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:
§8
Režim stravovania a pitný režim
(3) V zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby
b) do školského stravovacieho zariadenia sa žiakom a deťom individuálne nedonášala
strava okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom
odbore zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné
stravovanie.
V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. V školských
jedálňach je možné pripravovať jedlá podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre:
šetriacu diétu pri chorobách tráviaceho traktu, diabetickú pri cukrovke, bezlepkovú
(bezgluténovú) pri intolerancii na lepok - celiakia
Pre poskytovanie diétneho stravovania je potrebné:
•
•
•
•
•
•

dostatočný záujem o diétne stravovanie zo strany žiakov (min. 10 záujemcov)
lekársky posudok zdravotného stavu žiaka
záväzná prihláška žiaka na diétne stravovanie
úprava prevádzkového poriadku školskej jedálne
doplnenie materiálno-technického vybavenia
odborné školenie zamestnancov jedálne

V súčasnej dobe sa v školských jedálňach nepripravuje žiadna z ponúkaných diét z dôvodu
nízkeho záujmu. Napriek tomu Úrad Košického samosprávneho kraja neustále monitoruje
záujem študentov stredných škôl o diétne stravovanie v školských jedálňach. Vo všetkých
školských jedálňach pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja naďalej existuje možnosť ohriatia vlastnej prinesenej diétnej stravy
v zmysle platnej školskej a zdravotníckej legislatívy.
Postup:Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, písomne požiada vedúcu ŠJ o možnosť
ohriatia vlastnej prinesenej diétnej stravy v zmysle platnej školskej a zdravotníckej
legislatívy. K prevádzkovému poriadku treba vypracovať dodatok prevádzkového poriadku,
kde bude uvedený spôsob preberania, skladovanie, ohrev a výdaj hotových jedál. Dodatok
vedúca školskej jedálne predloží regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie.
Za zdravotnú nezávadnosť hotového jedla budú zodpovední rodičia.

