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Váš dopis ze dne / značky

Vážený pan
RNDr. Kamil Ubr
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Číslo jednací
MSMT-21190/2014-1
Vyřizuje / linka
Jitka Krmíčková / 1538
Datum 11. 6. 2014

Věc: Žádost o součinnost
Vážený pane vedoucí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v souladu
s materiálem č.j.: MSMT-13268/2014-1: „Vyhodnocení plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015“, bude na počátku příštího školního roku pořádat školící akce, které
budou realizovány místně příslušnými krajskými hygienickými stanicemi (KHS). V rámci těchto školení budou
zaměstnanci školního stravování proškolení nejen v hygienických zásadách, upravujících činnost stravovacího
zařízení, ale i v zásadách aplikace výživových norem závazných pro školní stravování, a to jednak legislativou
rezortní (vyhláška o školním stravování), ale i legislativou Ministerstva zdravotnictví, a to zákonem č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve kterém je provozovateli stravovacích služeb uložena v § 24 odst. 1 písm. c)
povinnost zajistit, aby podávané pokrmy splňovaly výživové požadavky podle skupin spotřebitelů, pro které jsou
určeny.
Z tohoto důvodu bych Vás ráda požádala o součinnost a rozeslání termínu a místa konání školení na školy a
školská zařízení Vašeho kraje.

Havlíčkův Brod

ŠJ Prokopa Holého 3292, Havlíčkův Brod

Jihlava

SŠ obchodu a služeb, jídelna Na Stoupách 3 Jihlava

ŠJ SŠ Pelhřimov, Friedova 1469

Pelhřimov

Mgr.
Lenka
Šmídová

8.30 hod.
23. 9. 2014
8.30 hod.
24. 9. 2014
8.30 hod.

Třebíč

Žďár n/S

7. 10. 2014

Centrální jídelna Třebíč, ul. Sirotčí 1341
ŠJ 5. ZŠ ul. Palachova 35, Žďár n/S
(vchod pouze školní jídelnou, zadní část budovy)
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Mgr. Lenka Šmídová
ředitelka odboru dalšího vzdělávání a institucionální výchovy

tel. ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
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8.30 hod.

