M G R . J A R O S L AV F I D R M U C
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 4. února 2015
Č. j.: MŠMT-43643/2014-4
Vážený pane vedoucí,
vyhláška č. 17/2015 Sb., o školním stravování umožňuje školním jídelnám realizaci dietního
stravování a zároveň stanovuje podmínky pro tuto realizaci. Cílem je otevřít možnost
školního stravování také nezanedbatelné části žáků a studentů s chronickými onemocněními.
Vyhlášku o školním stravování vydává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
v Dohodě s Ministerstvem zdravotnictví (MZ). MŠMT a MZ v rámci vytvoření jednotné
metodické podpory požádalo Sekci výživy a nutriční péče České Asociace Sester (ČAS)
o spolupráci. Jedná se o profesionály, kteří splňují kritéria podle požadavků zdravotnické
legislativy, znají specifika školního stravování a zároveň mají zkušenost se zaváděním
systémů dietního stravování v mimonemocniční sféře.
Sekce výživy a nutriční péče ČAS vypracuje v návaznosti na odst. 5 § 2 výše zmíněné vyhlášky
Metodický postup, který rozpracuje předmětnou problematiku a vytvoří postupy zajišťující
garanci nutričního terapeuta. Metodický postup bude následně uveřejněn na webu MŠMT
(do konce března). Všechny školy a školní jídelny budou seznámeny s metodikou i systémem
realizace této části vyhlášky prostřednictvím školení v jednotlivých krajích (určeno pro
všechny školy a školní jídelny, bez ohledu na to, zda dietní stravu zajišťují či nikoliv), které
bude realizováno od dubna 2015.
Školní jídelny, které již dietní stravu zajišťují, v tom samozřejmě mohou pokračovat,
s povinností doplnit potřebné podklady do začátku školního roku 2015/2016. Období
od 1. 2. 2015 do 31. 8. 2015 bude vyhrazeno pro vytvoření systému dietního stravování
v rámci školního stravování. Vytváření tohoto systému bude v uvedeném období pouze
monitorováno a školním jídelnám bude poskytnuta podpora prostřednictvím odborných
garantů.
Vážený pane vedoucí, rád bych Vás požádal o součinnost a rozeslání této informace na školy
a školská zařízení Vašeho kraje.
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