Kvalita školního stravování
Česká školní inspekce předložila veřejnosti tematickou zprávu s výsledky inspekční činnosti
realizované v zařízeních školního stravování podle § 174 odst. 2 písm. a) a d) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Inspekční činnost se skládala ze zjišťování informací prováděného v termínu od 3. října 2016
do 30. června 2017 formou elektronických dotazníků zaměřeného na personální podmínky,
materiální vybavenost, kvalitu a efektivitu vykonávaných činností, zajištění dietního
stravování dětí a žáků, výši stravného, spolupráci se školami a doplňkovou činnost.
Bližší informace naleznete na webových stránkách ČŠI.
http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy
Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního stravování
Pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých všech krajských hygienických stanic se podíleli
na provedení Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního stravování, kterou odborně vedl
kolektiv pracovníků Státního zdravotního ústavu Centra zdraví, výživy a potravin pod
vedením prof. J. Rupricha.
SZÚ nyní zveřejňuje plné znění závěrečné zprávy ze "Studie obsahu nutrientů v pokrmech
školního stravování", která byla provedena ve školním roce 2015-16 ve spolupráci se 14
KHS v ČR. Na 79 stranách si můžete prohlédnout desítky ilustrativních grafů, tabulek, najít
doporučení pro jednotlivé sledované nutrienty (živiny). Jedním z cílů studie je, aby odborná i
jiná veřejnost mohla využít publikované výsledky ve své další práci v každodenní praxi.
Studie nutričních ukazatelů školního stravování vychází z ustanovení § 24 odst. 1 písm. c)
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá provozovatelům stravovacích služeb
povinnost, aby pokrmy podávané v rámci stravovací služby splňovaly výživové požadavky
podle skupin spotřebitelů, pro které jsou určeny. Zadání studie navazovalo na program
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
Závěry studie naleznete pod níže uvedenými odkazy.
http://www.szu.cz/uploads/CZVP/Skolni_stravovani_16.pdf
http://www.szu.cz/uploads/CZVP/Pohotove_potraviny_16.pdf
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