
Legislativa stanovená pro správnou výrobní a hygienickou praxi ve 

školním stravování 

- Codex alimentarius ( obecné normy o bezpečnosti potravin ) 

- Nařízení Evropského parlamentu a R ady ( ES) č. 852/2004 – hygiena potravin 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES) č. 853/2004-zvl. hyg.pravidla pro potr.  

- Zákon č. 258/2000 Sb. – ochrana veřej.zdraví 

- Zákon 110/1997 Sb. -  o potravinách a tabák.výrobcích 

- Zákon 552/1991 Sb.- o státní kontrole 

- Vyhláška MZ č. 137/2004 Sb.- hyg.požadavky na stravov.služby a zásady osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidem. Závažných ve znění vyhlášky 602/2006 

- Nařízení vlády č. 361/2007, stanoví podmínky pro ochranu zdraví při práci 

- § š.107/2005 Sb. – o školním stravování 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo jako prioritu sledování nutričních ukazatelů školního 

stravování ( § 24 odst.1 písm.c ) zákona č 258/2000 Sb. 

Nástrojem, který nám k tomuto sledování slouží, je tzv. SPOTŘEBNÍ KOŠ ( tj. souhrn měsíční 

spotřeby vybraných druhů potravin vztažených na 1 strávníka a den-resp.měsíc ). 

NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MZČR vychází ze spotřebního koše ( doplněk vyhlášky č. 107/20005 

Sb.o školním stravování ) a jedná se o metodiku k výpočtu výživ.norem. Je to soubor 

doporučení, které mají vést k nutričně vyváženému jídelníčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka : 

 



Co se týká rodiči obecně špatně přijímaných luštěnin- odkazuji na tabulku nutričního 

doporučení. 

Pro nás je povinností splnit spotřební koš v rozmezí 75-100% ( nejen u luštěnin, ale i u dalších 

komodit ). Pokud má rodič problém s tím, že dítě nejí luštěniny, není nic jednoduššího než 

oběd odhlásit. 

Doporučovanou kombinaci luštěnin, zeleniny a chleba jsme přestali zařazovat ( přestože tato 

kombinace je doporučována ). V době luštěninových obědů jsme nezaznamenali zvýšený 

počet odhlášených obědů. Naopak hrachová kaše je dětmi ( na rozdíl od rodičů ) dobře 

přijímána a děti si chodí přidávat. 

Stravování obecně má jednu velkou nevýhodu. Toto téma se stalo velmi módním, zvláště 

podpořeno mnoha pořady v televizi, knihami známých osobností atd. Pak se může zdát, že 

vlastně uvařit je velice jednoduché. 

Ale připusťme, že v domácích podmínkách nejsme svazování mnoha omezeními – spotřební 

koš, finance, prostory, různé ingredience, delší dobu uchovávání hotového pokrmu apod.  

Opět ( jako již mnohokrát ) jsme připraveni rozebrat detailně problematiku sestavování 

jídelníčků v kanceláři školní jídelny. 

 

Pavlína Fraňková, vedoucí školní jídelny 

 

 

 

 

 


