Zpráva z porady vedoucích zařízení školního stravování všech zřizovatelů
ve dnech 21. – 28. 2. 2019 ve spolupráci s OBIII po okresech:
Žďár nad Sázavou 21. 2. 2019
Havlíčkův Brod
22. 2. 2019
Jihlava
26. 2. 2019
Pelhřimov
27. 2. 2019
Třebíč
28. 2. 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Ohlédnutí 100pa výročí republiky – poděkování kolektivům školního stravování
2. Nejlepší kuchař roku 2018
3. Činnost školní jídelny ve druhém pololetí roku 2018/2019
4. Rozpočet 2019, tzv. „prorůstový rok“
5. Vyhláška č. 310/2018 Sb. o krajských normativech
6. Upoutávka na Celostátní konferenci o školním stravování
7. Sociální programy
8. Průběh studie aktualizace standardu nutriční úrovně školních obědů
9. Edukační programy MZem ČR
10. Metodický výklad k odměňování pracovníků školství podle katalogu prací, č. j.:
MŠMT-6440/2018-1
11. Mexická kuchyně na Vysočině
12. Jak zabránit plýtvání potravinami
13. Omezení plastových obalů
14. Zoonotická onemocnění
15. Chutové preference dětí
16. Výživa pro každý den (program SPV, MZem ČR)
17. Hygienické minimum 2019 (Jidelny.cz)
18. Nakupování potravin na internetu (Příručku pro spotřebitele)
19. Kuchařské knihy (Kuchařka pod párou, Kamu v Mexiku, Vietnamu, Barevná
kuchařka)
20. Zamyšlení nad obědy zaměstnanců
21. Připravme se na jaro
22. Fond Vysočiny
Ad 1) 100pa výročí republiky ve školních jídelnách na Vysočině
Poděkování patří všem kolektivům školních jídelen, školám a školským zařízením, které se
přihlásily do výzvy oslavit výročí republiky netradičně a připravit pro děti menu podle starých
receptur období první republiky nebo jiného údobí z naší stoleté historie.
Zapojily se jak školní jídelny mateřských, základních škol, tak i školní jídelny pro
středoškoláky. Je nutno zmínit nadšení, radost z práce, um a vynalézavost jednotlivých
kolektivů, kdy nejenom ve školní jídelně, ale na celé škole zavládla pospolitost spolupráce a
dobrá nálada.
Ad 2) Nejlepší kuchař roku 2018
Soutěž O nejlepší školní oběd probíhala deset předchozích let. Tradice pokračuje v jiné
soutěži, která je zaměřena na pracovní pozice kuchař /kuchařka. Je žádoucí připomínat
široké veřejnosti, že ve školních jídelnách vaří fundovaní lidé a že připravované pokrmy pro
školáky odpovídají zásadám zdravé výživy. Nová soutěž je rozložena do dvou kategorií –
mateřské a základní školy. Mateřské školy připravovaly tři druhy pokrmů vhodných na
přesnídávky a svačiny, základní školy a samostatné jídelny hlavní pokrm bez polévky.
V kategorii základních škol a samostatných školních jídelen se na 1. místě umístila
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Centrální jídelna Třebíč, která náš kraj reprezentovala pravidelně i v předcházejících
obdobích.
V kategorii mateřských škol se na 3. místě umístila MŠ Nové Město na Moravě, ul.
Drobného.
Každá z oceněných jídelen vaří pro jinou kategorii strávníků, vždy za dobrotou na talíři
hledejte šikovné paní kuchařky, které vaří s fantazií a maximální chutí,“ řekla Jana Fialová,
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, která zástupce oceněných
kolektivů přijala v sídle Kraje Vysočina.
Připomeňme, že Kraj Vysočina bodoval i na celorepublikových soutěžích v minulých letech
(2015, 2016), kde úspěšně zastupovala nejenom Jihlavsko Základní škola a Mateřská
škola z Velkého Beranova a získala a obhájila dvakrát krásné druhé místo.
Ad 3) Činnost školní jídelny v 2. pololetí školního roku 2018/2019
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
4. 3. - 10. 3. 2019
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv.
ostatním svátkem
podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


rozhodnutí ředitele o tom, zda bude zařízení školního stravování poskytovat školní
stravování v době školních prázdnin (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb.).
V dubnu a květnu t. r. probíhá ve školách přijímání k předškolnímu, základnímu a střednímu
vzdělávání;
 MŠ § 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
(ředitel školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah
stravování dítěte, rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno
v mateřské škole, stravovalo vždy),
 ZŠ § 4 odst. 4 vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění (žák
základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat
oběd; § 2 výše uvedené vyhlášky právnická osoba vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a
organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování
vymezí ve školním nebo vnitřním řádu (§ 30 školského zákona), hmotné zabezpečení
dětem, žákům, studentům se poskytuje v souladu s § 122 školského zákona,
 SŠ – žák ubytován v domově mládeže – školní stravování přísluší vždy z důvodu
pobytu v zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákona, v platném znění,
 příprava k maturitní zkoušce, tzv. „svatý týden“ pokud žák ubytován a příprava na
maturitní zkoušku probíhá v DM, náleží školní stravování,
 pokud příprava žáka k maturitní zkoušce o „svatém týdnu“ doma, není pobyt ve škole,
školní stravování nenáleží, strava může být poskytnuta v rámci doplňkové činnosti,
 školní stravování se poskytuje v době pobytu ve škole (v souladu s organizací
vzdělávání, nejen vyučování, jiné aktivity školy, semináře, konzultace),
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§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění (první neplánovaný den
nepřítomnosti strávníka),
„Ředitelské volno“ – nenáleží dotované školní stravování.

Ad 4) Rozpočet 2019
Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními
samosprávnými celky na rok 2019









Stanovení výše republikových normativů 2019 vychází z materiálu čj. MSMT41631/2018 „ Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních
samosprávných celků na rok 2019 “.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením
§ 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
na kalendářní rok 2019 republikové normativy.
V souladu s ustanoveními § 161 odst. 5 a 6 a § 163 odst. 1 školského zákona lze
finanční prostředky státního rozpočtu vyčleněné v rozpočtu resortu školství pro
právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované krajem,
obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „RgŠ ÚSC“) alokovat do rozpočtů
jednotlivých krajů výhradně kombinací výkonového (normativního) a programového
(rozvojové programy) financování s tím, že v roce 2019 představuje programová část
financování cca 3 % disponibilních zdrojů a maximální objem zdrojů je do rozpočtů
jednotlivých krajů rozepsán normativním způsobem financování prostřednictvím
republikových normativů.
Na počátku roku 2019 bude převedeno rozpočtovým opatřením z nárůstu rozpočtu
RgŠ ÚSC na rok 2019 z titulu růstu výkonů, které bylo rozpočtováno v RgŠ ÚSC, ale
fakticky bude realizováno v oblasti církevního a soukromého školství, do církevního
školství 43 264 797 Kč a do soukromého školství 413 823 473 Kč. Po těchto
převodech bude kvantifikace a struktura rozpočtu běžných výdajů ve výdajovém
bloku regionálního školství včetně běžných výdajů na PŘO na rok 2019 následující:
V jednotlivých normativních kategoriích je vývoj výkonů následující:
3 – 5 nárůst o 486 dětí, tj. o 0,14 %
6 – 14 nárůst o 12 431 žáků, tj. o 1,31 %
15 – 18 nárůst o 309 žáků, tj. o 0,10 %
19 – 21 pokles o 1 375 studentů, tj. o 14,59 %
3 – 18 v KZÚV nárůst o 6 lůžek, tj. o 0,13 %
Poznámka: do normativní kategorie 15 - 18 jsou zahrnuti i žáci denní formy
nástavbového studia.

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních
samosprávných celků na rok 2019 v úrovni MŠMT – KÚ



Základní východiska pro stanovení výše RN pro rok 2019
Rozpočet RgŠ ÚSC pro rok 2019 oproti roku 2018 zabezpečuje:
- plné pokrytí nárůstu počtu dětí, žáků, studentů ve školním roce 2018/2019
oproti roku 2017/2018,
- zvýšení platů pedagogických pracovníků o 14 % od 1. 1. 2019, z toho zvýšení
platových tarifů o 10 %,
- zvýšení platů pro nepedagogické zaměstnance o 10 % od 1. 1. 2019, z toho
zvýšení platových tarifů o 5 %,
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zvýšení finančních prostředků pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona, a to jak v oblasti mzdových prostředků, tak i v oblasti
ostatních neinvestičních výdajů.

Na zvýšení odměňování nepedagogických zaměstnanců byl v roce 2019 rozpočet
RgŠ ÚSC ve mzdových prostředcích posílen o 1 940 465 392 Kč (včetně odvodů),
což odpovídá zvýšení odměňování o 10 %. Toto zvýšení se plně promítlo do zvýšení
RN v oblasti mzdových prostředků nepedagogů.
Zvýšené odměňování bylo částečně promítnuto do platových tarifů zaměstnanců ve
školství, a to novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinnou
od 1. ledna 2019. Platové tarify byly zvýšeny u pedagogických pracovníků o 10 % a u
nepedagogických zaměstnanců o 5 %, druhých 5 % budou mít ředitelé škol
k dispozici na zvýšení motivační části příjmu těchto pracovníků.
U nepedagogů se meziročně nebude v roce 2020 měnit základní systém financování,
bude stále normativní, nicméně bude postaven na nových parametrech, které budou
zohledňovat počet pracovišť, tříd, ředitelství a jsou nastaveny přímo do normativů.

Počty dětí, žáků, studentů podklad pro krajské normativy, výkony dle stat. výkazů
2018/2019
MŠ 17 480 – 27 dětí
ZŠ 44 991 žáků + 325
SŠ 15 254 + 20 žáků
VOŠ 213 - 114 studentů, DD 231 lůžek
Úpravy rozpočtu červen, září, do 15. 12. 2019.
Průměrný hrubý plat v roce 2018 18 878 Kč u nepedagogických pracovníků, v krajských
školách a zařízeních 20 346 Kč, u obecních 18 402 Kč. (110, 99 %).
Rozpočtové navýšení promítnuté do krajských normativů odpovídá u nepedagogů v průměru
10% (5% do tarifů, 5% nenárokové složky). Zálohy poslány na školy a školská zařízení
v pravidelném dvouměsíčním intervalu.
Změna výkonů rozhodných pro stanovení rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
prostřednictvím republikových normativů ve školním roce 2018/2019 v Kraji Vysočina:
Věkové kategorie:
3 – 5 let: -27 dětí
6 – 14 let: +325 žáků
15 – 18 let +20 žáků
19 – 21 let: -114 studentů
3 – 18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy): 0 lůžek
Z objemu finančních prostředků rozepsaných krajskému úřadu z MŠMT byla vyčleněna
rezerva pro řešení zvláštních věcných okruhů v průběhu roku, které nelze promítnout do
rozpisu rozpočtu jednotlivých právnických osob prostřednictvím krajských normativů.
Rezerva mzdových prostředků byla vytvořena ve výši cca 2,8 % z přidělených mzdových
prostředků.
Dietní školní stravování
Příspěvek právnické osobě v souvislosti s přípravou dietní stravy (uvaření) bude poskytnut
na vykázaného strávníka (dítě, žák, student) ve výši:
- 4 400 Kč mzdových prostředků (jen oběd nebo oběd a doplňkové jídlo)
- 2 200 Kč mzdových prostředků (jen doplňkové jídlo)
- 8 800 Kč mzdových prostředků (celodenní stravování)

4

Režim dietního stravování lze vykázat za těchto podmínek:
- strávník předloží potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost, že zdravotní stav vyžaduje stravování podle dietního režimu (§ 2,
odst. 4 vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění)
- školní jídelna při poskytování dietního stravování postupuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky
MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění (používá recepty schválené
buď nutričním terapeutem, lékařem se specializovanou způsobilostí nebo lékařem se zvláštní
specializovanou způsobilostí.
Rezerva ONIV činí cca 4 % z přiděleného objemu.
Ad 5) Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech obsahuje přílohu, která
stanovuje minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb
poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Pro určení výše krajských normativů činí minimální personální zabezpečení k zajištění
školských služeb v zařízení školního stravování 1 nepedagogický pracovník
s minimálním rozsahem pro školní jídelnu mateřské školy, školní jídelnu – výdejnu
mateřské školy, vývařovnu, dále pak pro školní jídelnu základní školy a střední školy
samostatně v poměrné části k druhu poskytovaných činností.
Jednotkou výkonu pro jednotlivé krajské normativy je 1 stravovaný vzdělávaný
v určitém typu školy, pro stanovení krajských normativů na jednotky výkonu je rozhodný
ukazatel průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po). Ukazatel
průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka
se stanoví ukazatel z průměrných hodnot dosažených v průběhu uplynulého
kalendářního roku nebo, nejsou-li tyto hodnoty vypovídající, z hodnot stanovených
krajským úřadem jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě
navazujících funkčních závislostí na počtu jednotek výkonu ve školském zařízení členěný
podle počtu stravovaných. Hodnotu ukazatele stanovenou lze dále snížit, nejvýše však o 5%.
(příloha zápisu)
Ad 6) Ve dnech 21. a 22. 5. 2019 bude probíhat v Pardubicích tradiční Konference
školního stravování 2019, kterou pořádá Společnost pro výživu, z. s. v Hotelu Labe
ubytování, přednášky v novém konferenčním centru obchodního paláce. Hlavní téma
konference se ponese v duchu aktuálních otázek v oblasti výživy, hygieny, personalistiky,
metodické činnosti školního stravování. Bližší podmínky a možnost přihlášení naleznete na
webových stránkách SPV Praha, Slezská 32, www.vyzivaspol.cz.
Ad 7) Dalších 30 milionů korun vyčlenilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
na školní obědy pro sociálně znevýhodněné děti. Příjemci dotačního programu budou
pro rok 2019 opět neziskové organizace, které následně zajistí úhradu za školní obědy
žákům základních škol, jejichž rodiče nejsou schopni z finančních důvodů tyto obědy
platit.
Dotační program „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2019“ (č. j.
MŠMT – 34467/2018-1) navazuje na předešlé programy vyhlášené v letech 2016 až 2018.
Smyslem pokračování je, aby se školního stravování mohly účastnit všechny děti. Stále více
totiž přibývá rodin, které se ocitají v tíživé životní situaci a školní obědy si nemůžou dovolit
platit.
„Pokračováním dotačního programu chceme podpořit hlavně rodiny samoživitelů nebo
rodiny, které se ocitly dlouhodobě v nepříznivé finanční situaci a velice těsně nesplňují
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podmínky pro pobírání dávek v hmotné nouzi,“ vysvětlil účel pokračování programu
náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl a pokračoval: „Kromě zabezpečení
pravidelné stravy umožníme dětem zúčastňovat se také mimoškolních aktivit, díky čemuž
nebudou vyčleňovány z třídního kolektivu. Samotná školní docházka totiž nezahrnuje pouze
vzdělávání, ale i školní stravování a různé další aktivity,“ dodal náměstek Pícl.
Přesto, že jsou školní obědy dotovány, jsou rodiny, které si ani zbylou část nemůžou dovolit
doplácet, a jejich děti tak musí teplý školní oběd vynechat. Mnohdy se tak účastní
odpoledního vyučování hladové, což nepřispívá ani jejich soustředění, ani socializaci v rámci
školního kolektivu.
Od začátku vyhlašování programu v roce 2016 bylo do něj v uvedeném roce zapojeno 949
základních škol, podpořeno bylo 5 089 žáků. V roce 2017 bylo zapojeno už 1155 škol a díky
podpoře MŠMT mohlo chodit na obědy 6701 žáků. V roce 2018 počet podpořených škol i
žáků opět stoupl, přesná čísla budou k dispozici ze závěrečné zprávy začátkem roku 2019.
Průměrná cena za obědy byla přitom pro jednoho žáka necelých 374 korun na měsíc.
Zájemci z řad žáků, rodičů a škol se můžou hlásit do programu pro rok 2019 prostřednictvím
neziskových organizací, přičemž školy můžou čerpat finanční prostředky v průběhu celého
školního roku mimo prázdnin. Všechny další informace najdou zájemci na webových
stránkách MŠMT. (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-prispeje-detem-na-skolni-

obedy-i-v-roce-2019)
Cílem výzvy je navázat a podpořit spolupráci ministerstva, právnických osob vykonávajících
činnost základních škol a činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a
školských zařízení a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní činnosti
zaměřují na aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.
Navázaná spolupráce by měla umožnit podporu školního stravování žáků a žákyň
základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, a zlepšit
podmínky pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.
Žadateli o dotaci v rámci výzvy mohou být pouze právnické osoby zřízené v právní formě
a) spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
b) nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku,
c) ústavu podle občanského zákoníku,
d) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech),
ve znění pozdějších předpisů.
Infobox:
Dotační programy na obědy v rámci školního stravování vypisuje také MPSV, podporují z něj ale pouze rodiny,
které pobírají sociální dávky. MŠMT podporuje hlavně rodiny samoživitelů nebo rodiny, které se ocitly dlouhodobě
v nepříznivé finanční situaci a velice těsně nesplňují podmínky pro pobírání dávek v hmotné nouzi.
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Zdroj: webové stránky MŠMT

Operační program potravinové a materiální pomoci pro programové období 2014-2020
(MPSV)
Pro žadatele, příjemce a partnery
Vymezení oprávněných žadatelů
Oprávněným žadatelem je:
 Kraj jako samosprávní jednotka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 v návaznosti na ustanovení čl. 32 odst. 3 písm. d) nařízení o FEAD se jedná
o subjekt, který má správní, finanční a provozní způsobilost ke splnění podmínek
poskytnutí podpory na daný projekt, včetně zvláštních požadavků týkajících
financování a doby realizace projektu;
 osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů
insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.
 Hl. město Praha
Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů a
musí být splněny k datu podání žádosti o podporu – dle Pravidel pro žadatele a příjemce SC
I).
Definice oprávněného žadatele: Dle §1, odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, kde je
obsažena základní definice kraje a jeho samostatné působnosti: „Kraj je územní společenství
občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném zákonem a
v souladu s potřebami kraje“.
Vymezení oprávněných partnerů
 Obecně dle pravidel Operačního programu potravinové a materiální pomoci mohou
být partnery školy, které poskytují vzdělávací služby na základě zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání. (školský zákon) a zařízení školního stravování poskytující stravování pro
žáky škol v souladu s uvedeným zákonem a rovněž s vyhláškou č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, která jsou registrovaná v Rejstříku škol (http://rejskol.msmt.cz )
MŠMT. Oprávněné subjekty jsou uvedené v kapitole 3.3 Operačního programu
potravinové a materiální pomoci a rovněž v Pravidlech pro žadatele a příjemce SC I.
 Školy jsou v projektu partnery s finančním příspěvkem.
 Partnery s nefinančním příspěvkem jsou Krajská pracoviště Úřadu práce ČR.
Míra podpory
Výše podpory projektu z OP PMP představuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé
výdaje projektu budou hrazeny z 85 % (22.794.450 Kč) z prostředků FEAD; 15 %
(4.022.550 Kč) z prostředků státního rozpočtu; příjemce 0 %.
Stejně tak poskytnutím obědů zdarma aspirujeme na vedlejší (ale z pohledu společenského
vlastně hlavní) efekty v případě žáků základních škol v hmotné nouzi:
 zlepšení školní docházky (jednak se rodiče nemající prostředky na svačinu a na oběd
někdy nerozpakují raději dítě do školy neposlat vůbec, jednak je docházka jednou
z podmínek pomoci),
 zvýšení účasti dětí na zájmových kroužcích a v družině nebo školním klubu (dítě, jež
odejde po vyučování domů, se již zpátky do družiny, klubu nebo na kroužek nevrací,
tím spíš, bydlí-li v prostorově vyloučené lokalitě),
 integrace v třídním kolektivu (dítě není tím, že mu rodiče nezaplatili oběd,
stigmatizováno a vyděleno - což platí za podmínky, že se spolužáci nedozví, že za
něj oběd platí někdo jiný),
 škola naváže komunikaci a následně spolupráci s rodiči (která často není v případě
sociálně vyloučených rodin dostatečná a spíše je vztah hostilní).
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Ve výše uvedených ohledech může být program prospěšný a nejen doplňovat integrační
aktivity škol, neziskových organizací, obcí a dalších subjektů, ale dokonce být jejich
spouštěčem či odstranit jejich překážky.
Aby se do pomoci zapojilo co nejvíce potřebných rodin, uvítáme za strany jmenovaných
poskytovatelů služeb v terénu šíření informace o programu a pomoc rodičům se vstupem do
něj (zde vidíme nezastupitelnou roli neziskových organizací), jakož i zapojení škol, aby se
staly partnery krajského projektu (to je úkolem zřizovatele, tedy většinou obce). K využití
nabízíme ke stažení tyto informační materiály:
Pomoc bude zacílena na děti ve věku 3 – 15 let ohrožené chudobou a sociálním vyloučením,
které budou podporovány formou příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování
v zařízeních školního stravování. Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na
základě posuzovaného příjmu rodin, které jsou chudobou a sociálním vyloučením ohroženy
nejvíce.
Hlavním cílem pomoci je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou
kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé
stravovací návyky.
Vedlejšími cíli je:
 zvýšit účast dětí ze socio-ekonomicky slabých rodin v předškolním vzdělávání a
usnadnit jim tak vstup do hlavního vzdělávacího proudu
 vyrovnat jejich startovní pozici s pozicí ostatních dětí na prahu povinné školní
docházky
 udržet tyto děti v hlavním vzdělávacím proudu a zvýšit tak jejich šance pokračovat ve
vzdělávání i na středním stupni a uplatnit se na trhu práce
 zlepšit školní docházku dětí ze slabých rodin v základních školách
 zvýšit účast těchto dětí na odpoledních zájmových a volnočasových školních
i mimoškolních aktivitách v odpoledních hodinách
Podmínky podpory:
 dítě je ve věku 3-15 let
 dítě je v hmotné nouzi alespoň 3 měsíce
 žák nesmí mít v průběhu podpořeného období neomluvené absence a jen 10%
absencí omluvených (v případě potvrzení od lékaře toto omezení neplatí)
 oběd musí být sněden dítětem v zařízení školního stravování
 podpora žáků na ZŠ praktických a ve speciálních třídách běžných ZŠ je možná, ale
její míra nesmí být větší než je podíl žáků vzdělávaných podle SVP v celkovém počtu
žáků základních škol v kraji
3. výzva SC I - vyhlášena 31. 3. 2017, termín ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2017. Podmínkou zapojení byl věk
dětí 3- 15 let a tříměsíční nárok na dávky v hmotné nouzi v rozhodném období. Do Výzvy se zapojilo 8 krajů,
9. kraj, Zlínský, se do Výzvy zapojil pro 2. pololetí školního roku 2017/2018. Celkově byly připraveny projekty pro
10 tisíc dětí za 60 mil. Kč. Realizace projektů byla ukončena 31. 8. 2018. V současné době probíhá
administrace závěrečných zpráv a žádostí o platbu.
4. výzva SC I - vyhlášena 1. 3. 2018, termín ukončení příjmu žádostí 30. 4. 2018. Podmínkou zapojení byl věk
dětí 3- 15 let a nárok na dávky v hmotné nouzi v rozhodném období. Do Výzvy se zapojilo 9 krajů, 10. kraj,
Středočeský, se do Výzvy zapojil pro 2. pololetí školního roku 2018/2019. Celkově byly připraveny projekty pro
12 tisíc dětí za 67 mil. Kč. V souvislosti s potřebami krajů byla 4. výzva SCI vyhlášena o měsíc dříve. Namísto
souvislého tříměsíčního nároku na dávky v hmotné nouzi stačila pouze samotná skutečnost nároku. Došlo tak k
celkovému zjednodušení administrace, počet zapojených dětí byl tímto ovlivněn pouze 2 nevýznamně. Celkově
bylo v rámci 4. výzvy zapojeno méně dětí, což souvisí zejména s poklesem počtu cílové skupiny, procentuálně je
však zapojeno více dětí než v předchozí Výzvě.
Plánovaná 5. výzva SC I – bude vyhlášena v únoru/březnu 2019, plánovaný termín ukončení příjmu žádostí je
v závislosti na konečném datu 31.3./30.4.2019. Podmínky zapojení zůstanou pravděpodobně stejné. Kraje již
vyjádřily zájem o rozšíření věku cílové skupiny a zapojení jiného kritéria než je hmotná nouze, to by však v
současné době obnášelo jednání s Evropskou komisí a nárůst cílové skupiny by v závěru nebyl tak dramatický.
ŘO OP PMP bude tyto případné změny hodnotit až v rámci příprav programového období 2020 – 2026.
Zdroj: webové stránky MPSV
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Ad 8) Školní stravování – průběh studie 2017/2018 SZÚ, Centrum zdraví, výživy a
potravin, Brno
V minulém roce byla ve spolupráci SZÚ- CZVP a MZ ČR a pověřenými pracovníky KHS
realizována Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů 2017/18
navazující na Studii obsahu nutrientů v pokrmech ze školního stravování v roce 2015/16.
Studie se lišily v metodice výběru školních jídelen. Nyní byly vybrány „nejlepší jídelny“, tedy,
ty, které jsou dle verifikace pracovníků KHS v největší shodě s Nutričním doporučením MZ
ČR a zároveň s plněním tzv. spotřebního koše. Byly odebrány vzorky obědů od dětí 7-10 let
(polévka, hlavní chod, nápoj a doplněk). Průměrná energie byla poměrně nízká - 2063 kJ
( 1560- 2871 kJ) ve srovnání s minimálně doporučovanou hodnotou 2030 kJ (doporučení pro
7leté dívky s minimální pohybovou aktivitou. 61% sledovaných jídelen bylo pod tímto
doporučením. V minulé studii nedosáhlo min. doporučení 43% školních jídelen. Obsah
bílkovin ve všech obědech dostatečný. Pouze 46% jídelen se pohybovala pro přívod
energie z tuků. Významný rozdíl poklesu energie z tuků ve školních obědech. Energie ze
sacharidů splňovala 54% jídelen, ostatní se pohybovaly nad tímto doporučením. Nebyl
pozorován významný rozdíl oproti předchozí studii. Trojpoměr živin lze považovat za
vyhovující doporučením EFSA 2010, WHO 2003, i když v některých případech zjištěn
přívod tuků nízký a vyšší přívod bílkovin. Obsah sodíku/soli v obědech ve všech
školních jídelnách překračoval doporučení 35% (tj. 1,75 g soli/oběd) z celkového denního
doporučení pro přívod soli (tj. 5 g soli/den, WHO 2012), u 43% jídelen překročeno
dvojnásobně. Zaznamenána značná variabilita ve velkosti podávaných porcí. Výsledky
základních parametrů se významně neliší od výsledků minulé studie. Obědy z nejlepších
jídelen se sice blíží současným nutričním doporučením, ale většinou jich nedosahují.
Současná metrika nemusí reflektovat realitu, a proto by bylo žádoucí úpravu nutričních
požadavků upravit v předpisech tak, aby požadavky na školní obědy odpovídaly realitě. Jako
proveditelné se jeví hodnocení nutriční hodnoty školních obědů (automatický výpočet) po
inovaci evidenčního softwaru kuchyní.
Výtah z práce prof. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc., Mgr. Kateřiny Hortové a kolektivu pracovníků, SZÚ, Centra
zdraví, výživy a potravin, Palackého tř. 3a, 612 42 Brno, www.szu.cz. Podpořeno MZČR- RVO 75010330 a
z projektu TDS-Exposure (RP7/2012-2016 na základě grantové dohody č. 289108.

Jako každoročně zveřejňuje CZVP souhrnnou zprávu systému Nutrivigilance za kalendářní
rok (2018). Systém shromažďuje podněty spotřebitelů, kteří na sobě pozorovali nějaké
negativní zdravotní efekty po konzumaci potravin a pokrmů. Primárně je systém určen pro
potraviny nového typu a doplňky potravin. Ale i toto dělení je očividně příliš složité pro
veřejnost, takže hlásí prakticky vše. Ale i to je nakonec důležité, protože se taková informace
dostane na KHS, která může zasáhnout. Případů není mnoho a dobře lze pozorovat rozdílné
chování spotřebitelů v jednotlivých krajích. Nejvíce případů je tradičně hlášeno z Prahy.
Pokud Vás zajímají detaily, projděte si přiloženou zprávu v příloze.
http://nutrivigilance.szu.cz/
Ad 8 a) Státní veterinární dozor z hlediska výskytu nákaz i dozoru v oblasti hygieny
potravin živočišného původu 2018
V oblasti veterinární hygieny bylo loni provedeno více než 51 000 kontrol, meziročně zhruba
o 4 500 více. Nejvýraznější procentní nárůst byl zaznamenán u společných kontrol přepravy
potravin s celníky a Policií ČR. Jejich počet se přiblížil osmi stovkám a meziročně se zvýšil o
osmdesát procent. Díky spolupráci s ostatními dozorovými orgány se daří vytipovávat
problematické přepravce či provozy, do nichž směřují. Meziročně mírně také rostl počet
kontrol v místě určení zásilek potravin (sklady, logistická centra apod.). Při plánování kontrol
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se SVS snaží zaměřit na opakovaně problematické subjekty, naopak, podnikatele, kteří jsou
dlouhodobě bezproblémoví, kontrolovat méně často. Mezi nejčastější závady patřily v roce
2017 i 2018 závady v označení potravin, dodržování doby spotřeby, hlášení zásilek
v místě určení, sledovatelnosti, čištění a sanitaci, skladování surovin a potravin,
dodržování chladícího řetězce a správné hygienické praxi.
Veterinární inspektoři v roce 2018 provedli deset mimořádných kontrolních akcí zaměřených
na potraviny. Tyto akce se zaměřily například na kojenecké výživy a příkrmy, na dodržování
teplot zboží v distribučních centrech a skladech, rozsáhlý plošný monitoring zásilek
vepřového masa a zvěřiny ze zahraničí.
Dlouhodobým cílem SVS zůstává zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin
živočišného původu, ochrana spotřebitelů před klamáním a dozor nad dobrými
životními podmínkami zvířat.
Zdroj: SVS 23. 1. 2019

DOTAZ: "Jestli u stánkového prodeje s občerstvením může mít dotyčný prodejce viditelné
tetování např. na ruce?"
(Lze aplikovat obecně u každého potravinářského podniku)

ODPOVĚĎ:
Ve smyslu požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
o hygieně potravin, čl. 4, odst. 2, příloha II., kapitola VIII – osobní hygiena, odst. 1 a 2
je každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, povinna udržovat
vysoký stupeň osobní čistoty, musí nosit vhodný čistý, příp. ochranný oděv.
Pokud trpí chorobou nebo je přenašečem choroby, která může být přenášena potravinami,
nebo je postižena např. infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy,
nesmí manipulovat s potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s
potravinami. Takto postižena osoba, která je zaměstnaná v potravinářském podniku a může
přijít do styku s potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky, a je-li
to možné, jejich příčinu provozovateli potravinářského podniku.
V souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická osoba vykonávající
činnosti epidemiologicky závažné povinna uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k
ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.
Je tedy povinností osoby pracující v potravinářském podniku, aby plnila legislativní
požadavky. V případě, že by provedené tetování vykazovalo na kůži tetovaného jakékoli
změny, je povinností dotyčné osoby postupovat s výše uvedenými zásadami. Pokud tomu
tak není, nepředstavuje samotné tetování (již jako úkon plně zhojeno) nebezpečí při
manipulaci s potravinami.
S pozdravem
MVDr. Anna Niklová
Zdroj: Společnost pro výživu

Ad 9) Edukační programy
http://www.viscojis.cz/teens/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.viscojis
https://www.bezpecnostpotravin.cz/Registrace.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/publikace.aspx
http://www.vyzivaspol.cz/spolecnost-pro-vyzivu/granty/
Webový portál Bezpečnost potravin skýtá velké množství informací z oblasti výživy, potravin
jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost. Pro školy a školská zařízení
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1. stupeň ZŠ:
Jíme zdravě a s chutí (2018)* Pracovní sešit pro žáky 1. - 3. třídy ZŠ
Výukový program pro interaktivní tabule "Jíme zdravě a s chutí" pro žáky 1. st. ZŠ registrace a stažení programu zdarma zde
Ukázkové DVD: Výukový program pro interaktivní tabule "Jíme zdravě a s chutí" pro žáky 1.
st. ZŠ - ukázka programu
Motivační týdenní kalendář "Víš co jíš? Zdravě a s chutí" určený dětem z přípravných, 1., 2. a
3. tříd ZŠ (2014)
Hledej s myškou zdravé potraviny (hra pro děti)*
Přijede k nám návštěva (hudební program pro MŠ zaměřený na výchovu ke správným
hygienickým návykům)*
Jedeme na výlet (maxiomalovánka pro děti)*
Připravujeme oběd (maxiomalovánka pro děti)*
Víš, co jíš? Živiny (pexeso, ČJ/AJ)*
2. stupeň ZŠ:
VÝUKOVÝ PROGRAM "VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ" (aktualizace 2018)
Soubor znalostních testů pro žáky ZŠ k výukovému programu Výživa ve výchově ke zdraví
(2016)
Pracovní sešity pro žáky 2. stupně ZŠ (8.-9. třída) k výukovému programu „Výživa ve
výchově ke zdraví“:
Pracovní sešit pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (2018)*
Pracovní sešity pro žáky 2. stupně ZŠ (6.-7. třída) k výukovému programu „Výživa ve
výchově ke zdraví“:
Pracovní sešit pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ (2018)*
CD se znalostními testy webu viscojis.cz/teens (ca 200 znalostních testů pro žáky 2. stupně
ZŠ)/určeno pouze pro ZŠ, které vyučují dle výukového programu MZe „Výživa ve výchově
ke zdraví“)*
SŠ:
Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu "Výživa ve výchově ke zdraví" (2014), elearningový kurz "Výživa ve výchově ke zdraví" pro SŠ bude zveřejněn v roce 2016
Soutěž Česká chuťovka, Dětská chuťovka
Poslání
Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka" a „Dětská
chuťovka“ především pomáhá spotřebitelům objevit chutné české potraviny. Výrobcům
naopak pomáhá proniknout s výrobky, které splňují vysoké chuťové parametry, do povědomí
spotřebitelů. Umožňuje dát o sobě vědět i malým a středním výrobcům, kteří jinak nemohou
konkurovat velkovýrobcům v nákladech na reklamu. Nediskriminuje ale ani velké tuzemské
výrobce, pokud vyrábějí kvalitní a chutné potraviny opravdu v České republice. Soutěž je tak
otevřena všem poctivým tuzemským výrobcům a jejich chutným českým potravinám, pokud
si toto označení opravdu zaslouží.
Kritéria a hodnocení
Značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“, uděluje vždy na
podzim hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým kreditem.
Odbornými garanty soutěže, kteří zabezpečují vysokou míru její regulérnosti, jsou Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze a VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ),
která je také místem hodnocení. Složení hodnotitelské komise i zcela průhledný anonymní
způsob výběru oceněných potravin vylučuje jakoukoliv manipulaci s výsledky či jejich
ovlivňování jinými zájmy.
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Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vynikající
chuťové parametry, samozřejmým předpokladem je jeho vysoká kvalita. Neméně důležitou
součástí hodnocení je také vzhled a konzistence výrobku. Spojením těchto parametrů s
českým původem potravin je značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými
oceněními, která jsou v ČR udělována.
Výrobky přihlášené do soutěže o značku „Dětská chuťovka“ by měly být určeny dětem
a mládeži ve věku od 6 do 16 let. Hodnotí je pod metodickým vedením odborníků z
hodnotitelské komise České chuťovky autentická dětská porota složená z členů
Dětské tiskové agentury, žáků Základní školy Londýnská a VOŠES, SPŠPT a SOŠPV
(PODSKALSKÁ), za jejíž významné odborné a organizační podpory se také soutěž
koná. Dětští porotci jsou ve svém rozhodování zcela nezávislí a opravdu zodpovědní a
přísní a také jejich hodnocení je naprosto nestranné, řídí se pouze svými chuťovými
preferencemi.
http://www.ceskachutovka.cz/
Ad 10) Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních
zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle
katalogu prací
Č. j.: MŠMT-6440/2018-1 z 15. května 2018
Obchodní provoz – 2.05
Odkaz: http://www.msmt.cz/file/46953/
Ad 11) Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách
Asociace školních jídelen ČR a Velvyslanectví Spojených států mexických pod záštitou
MŠMT ČR, MZd ČR a SZÚ pořádala v krajské střední škole OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava
29. 1. 2019 Den mexické kuchyně ve školních jídelnách – Projektový den.
Škola si připravila vlastní program na téma Mexiko. Žáci ochutnali nejen menu, které bylo
připraveno školními jídelnami, ale seznámili se i s kulturou, historií a zajímavostmi z Mexika.
Do netradiční akce se zapojila celá škola, obory kuchař, číšník, fotograf, kadeřnice, studijní
obor kosmetička a žáci obchodní akademie. A především obě školní jídelny, které jsou
v Jihlavě největšími stravovacími provozy středních škol. Kuchařky připravily tortillovou
polévku s rajčaty, pracné tacos s kuřecí tingou, fazolemi a guacamole. Jako dezert byl
podáván čokoládový tamal s ořechy a ovocným přelivem a mátou. Náročné obědové menu
bylo nabídnuto třetině stravovaných, běžně školní jídelny připravují tři jídla na výběr pro
celkem 2000 strávníků, ostatní strávníci poobědvali klasická jídla české školní jídelny.
Školního programu a slavnostního oběda se zúčastnila J.E. paní Rosaura Leonora Rueda
Gutiérrez, velvyslankyně Mexika v Praze, představitelé Kraje Vysočina, Statutárního města
Jihlavy a společně se žáky trávili školní den. Nechyběl školní bar míchaných nealkoholických
nápojů, fotokoutek, vyzdobené třídy, podmanivá mexická hudba, na chodbách o přestávkách
korzo žáků v indiánských pončech se sombrery na hlavách, pomalovanými obličeji ze „země
mrtvých“ ve stylu Coco a bylo možno ochutnat mexické speciality připravené žáky
praktického výcviku. O mexickou atmosféru a kuchyni nebyli ochuzeni ani zastupitelé kraje a
zaměstnanci krajského úřadu, pro něž škola zajišťuje závodní stravování, tentokrát
ochutnávkou ve stylu mexických specialit.
Ad 12) Plýtvání potravinami
Na Mendelově univerzitě v Brně se pustili do boje s plýtváním potravinami. Sledovali nejprve
v menze, kolik se vyhazuje nedojedeného jídla. Spustili letákovou kampaň, která strávníky
informovala o tom, kolik se reálně vyhodí potravin a jaké to má dopady na životní prostředí.
Obdobnou studií se zabývali i v západní Evropě a v Severní Americe. Organizace pro výživu
a zemědělství (FAO) konstatuje, že koncový spotřebitel vyplýtvá v průměru 95-115 kg za rok
v Evropě a Americe, asijská populace 6 – 11 kg za rok. Náklady spojené s takovým
množstvím potravin jsou 143 miliard euro a na jednoho obyvatele připadá potr. ztráta či
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odpad 20% celkové produkce potravin. Na světě v současnosti každý devátý člověk trpí
podvýživou.
S potravinovým odpadem na skládkách roste i emise skleníkových plynů do ovzduší (OSN
2016).
Nosnou myšlenkou projektu je to, aby si lidé uvědomili, kolik jídla a kolik peněz takto vyhodí.
Je nutno změnit postupně chování strávníků a vhodná informační kampaň může ovlivnit
zvyky spotřebitelů.
(Zdroj: Mendlova univerzita Brno, Ústav marketingu a obchodu 17. 12. 2018)

Ad 13) Omezení plastových obalů - Zákaz se bude zřejmě týkat plastového nádobí,
příborů, slámek/brček, tyčinek do uší nebo tyček k balonkům
Státy Evropské unie se dohodly na zákazu plastových výrobků na jedno použití. Shodu
oznámila rakouská ministryně životního prostředí, jejíž země unii předsedá, a v tiskové
zprávě také Rada EU.
Zákaz vybraných jednorázových plastových výrobků podpořil Evropský parlament (EP), což
spolu se souhlasem zemí EU otevírá cestu ke konečné dohodě na tom, jak v unii plastový
odpad omezit.
Zákaz by se měl týkat například plastového nádobí, příborů, brček, tyčinek do uší nebo tyček
k balonkům. U těchto předmětů chce Evropská komise (EK) od roku 2021 zabránit tomu, aby
se dostaly na trh, neboť se domnívá, že pro ně existují cenově přijatelné alternativy v
ekologičtějším provedení.
Ad 14) Zoonotická onemocnění v EU (zlepšování situace se zastavilo)
Při srovnání s dvěma předcházejícími roky se počet hlášených onemocnění salmonelóz a
kampylobakterióz (kuřecí a krůtí maso) nemění, počet onemocnění listeriózou mírně narůstá.
Nejčastěji postiženou skupinou populace jsou starší lidé. Nejčastěji byla L. monocytogenes
detekována v rybách a rybích výrobcích, v salátech určených k přímé spotřebě. Zpráva je
založena na datech sbíraných ve všech členských zemích EU a přispělo i dalších 9
evropských zemí. Zdroj: EFSA výtah ze zprávy za rok 2017, prosinec 2018.
Info: V dohledné době budete moci najít cechovní normu i na balíčcích s čerstvým masem,“
uvedl Miroslav Koberna z Potravinářské komory.
Kulaté logo v barvách české vlajky by se mělo objevit i na mase nabízeném na pultech.
Nejprve se cechovní normy budou týkat hovězího a vepřového. Tato značka bude
garantovat, že maso je zaručeně českého původu. Půjde tedy o maso zvířat, jež se v Česku
narodila a rovněž zde byla zpracována.
Cechovní norma
Cechovní norma jednoznačně určuje, co se do daného výrobku má a může použít. Vyplývají
z ní i nadstandardní parametry, jimiž se daný výrobek odlišuje od ostatních.
V případě masných výrobků jde o vyšší obsah masa, nižší obsah tuku, vyšší obsah čistých
svalových bílkovin nebo zákaz použití strojně odděleného masa či zvýrazňovačů chuti.
Aktuální seznam schválených cechovních norem obsahuje přes dvě stovky potravinářských
výrobků. Jde zejména o pečivo, mléčné výrobky, ryby či salámy.
Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/ceske-maso-poznate-podle-noveho-loga20190214.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Ad 15) Chuťové preference dětí
Chuťové preference dětí se v průběhu vývoje mění. Chuť, jako jeden z lidských smyslů, hraje
v příjmu potravy významnou úlohu a v průběhu života se vyvíjí a mění. Averzi vůči některým
potravinám nebo pokrmům má často svoje kořeny v dětství. Nutit děti do jídla je chybou.
13

Pokud je dítěti nabízena nová potravina nebo pokrm, než ji příjme za svou, může být až 11
kontaktů.
Strach z neznámé chuti se nazývá neofobie.
Pro zařazování nových nebo méně oblíbených potravin lze doporučit:
 novou potravinu nabízet v malém množství jako součást jiného pokrmu nebo doplněk salátu
 nekombinovat více nových nebo neoblíbených potravin současně
 předkládaná potravina na talíři by měla vypadat lákavě, vhodná kombinace barev pokrmu
 je vhodné nechat dítě rozhodnout samo, kolik dostane nové potraviny na talíř a kolik toho sní
 nenutit dojídat
 motivace k ochutnání (slovem, hrou, říkankou, příkladem dospělého, těšení se na jídlo)
 během jídla děti nenapomínat
 na jídlo by měl být dostatek času
 děti mají tendenci napodobovat dospělé, jít příkladem
 vybíravost začíná tam, kde je z čeho vybírat
(Zdroj: ÚOPZ, LF MÚ Brno, Mgr. J. Spáčilová)

Ad 16) Výživa pro každý den
Společnost pro výživu, z. s. Praha za podpory MZem ČR zpracovala projekt pro pedagogy
prvního stupně základních škol, popřípadě pro vedoucí školních jídelen. Odborný seminář
k tomuto projektu proběhnul na Vysočině v prosinci 2018 ve výukovém centru Vysočina
Education. Každý z 30 účastníků obdržel metodický materiál jak u žáků rozvíjet správné
stravovací návyky. Garantem projektu je PaeDr. Eva Marádová, CSc., UK PF Praha,
lektorem MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu.
Cílem projektu je podpořit rozvíjení kompetencí žáků v oblasti podpory zdraví. Seminář
proběhl v sedmi krajích naší republiky.
Ad 17) Hygienické minimum pro pracovníky školního stravování
05. - 06. 3. 2019 pořádá Jidelny.cz, Školní jídelna OZS Jihlava, Na Stoupách 3, Jihlava
Možnost i elektronických kurzů, blíže na www.jidelny.cz/eshop
Ad 18) Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydala příručku pro spotřebitele
s názvem „Nakupování potravin na internetu“, která krátce a přehledně informuje
spotřebitele co je to nakupování přes internet, jaká jsou základní doporučení při nákupu
potravin na internetu, jak si zjistit informace o prodávajícím, seznámení se s obchodními
podmínkami a se svými právy, informace o potravinách, jak si dávat pozor na nekalé
obchodní praktiky prodejců.
Ad 19) Nové publikace, které můžete využít při rozšíření pokrmů ve vašem školním
receptáři:
Kuchařka pod párou, Nejbarevnější kuchařka, Nejbarevnější Mexiko, Recepty dětem, Vaříme
pro kojence a batolata, Jednoduše&dokonale luštěniny a zelenina od Romana Vaňka
Ad 20) Obědy zaměstnanců
Ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 250/2000 Sb., § 33b),
vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
FKSP vyhláška č. 114/2002 Sb., v platném znění
§119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
Ad 21) Připravme se na jaro
Ředkvičky - kořenová zelenina botanicky klasifikovaná jako varieta ředkev setá. Kořen je
kulovitý nebo válcovitý, různě zbarvený. Barva se pohybuje od bílé až k červeným nebo
fialově zabarveným. Existují i odrůdy červenobílé nebo žluté kulaté a bílé protáhlé. Dužnina
14

bílá, u červených ředkviček někdy s nádechem do růžova, u starších kusů se skelným
nádechem. Chuť ředkvičky je pálivá, někdy vodová – závisí obecně na zálivce a počasí
během vegetace.
Kedlubny/Kedluben je jedna z nejrozšířenějších košťálových zelenin, průměrná roční
spotřeba v České republice činí asi 2,5 kg na osobu. Konzumují se nejčastěji lehce
stravitelné hlízy (syrové, vařené, smažené) nebo listy (obvykle vařené), které mají násobně
více vitamínu C a vápníku než hlízy.
Rostlina je také nezanedbatelným zdrojem sodíku, draslíku, hořčíku, vápníku, manganu,
železa i fosforu, včetně vitamínů skupiny B a kyseliny nikotinové, pantotenové a listové.
Obsahuje také hodně vlákniny, její rozpustná forma mírně snižuje hladinu cholesterolu a
nerozpustná se podílí na průchodnosti střev. Kedluben má málo kalorií a v poslední době se
objevují i jeho potenciální účinky proti rakovině tlustého střeva.
Hlávkový salát
Locika setá, neboli locika salátová (Lactuca sativa L.) je listová zelenina původem snad z
Asie. Vyskytuje se a je známo mnoho variet, či kultivarů různých tvarů a barev listů.
Nejrozšířenější locikou je dnes Lactuca sativa var. capitata, locika, salát hlávkový. Locika
se obvykle pěstuje jako salátová, tedy listová zelenina a jako taková je rozšířena po celém
světě.

22) Informace z kraje:
Fond Vysočiny
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 29. ledna 2019 vyhlásilo dalších dvanáct
programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019. Podle informací náměstka hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavla Pacala bude v průběhu roku 2019 vyhlášeno
ještě dalších sedm programů, z toho čtyři už na březnovém zastupitelstvu. Kraj Vysočina je v
letošním roce připraven rozdělit na systémových dotacích prostřednictvím nové grantové
politiky 5,5 % získaných daňových příjmů, což představuje 293,15 miliónu korun.
Naše škola 2019 – 4 000 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování
zázemí pro povinnou školní docházku (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564
602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 04. 03. – 22. 03. 2019
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti
budou zveřejněny na internetových stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.
Pravidla Rady Kraje Vysočina,
kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými
organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací,
a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019 č. 01/19.
Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 26. 2. 2019
a schválena usnesením 0316/06/2019/RK.
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č. 01/19 (informace pro školy a školská zařízení zřizovaná Krajem Vysočina.)
2019-02-20-28
Za správnost:
Olga Johanidesová
oddělení organizace školství
odbor školství, mládeže a sportu
tel.:
+420 564 602 955
fax.: +420 564 602 429
e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

Slouží pro potřebu školních jídelen v Kraji Vysočina.
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