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Změny ve vnitřním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,
které tvoří součást tohoto předpisu.
Na základě ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.
107/2008 Sb., vyhlášky 463/2011 Sb. a 17/2015 sb. v platném znění vydávám jako statutární
orgán školy tuto směrnici.
Základní škola, včetně školní jídelny, jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“),
jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“), zpracovává při své činnosti osobní údaje. Nakládání s osobními údaji a jejich
ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů. Údaje budou zpracovány po dobu
stravování strávníků ve školní jídelně.

1. Cílem směrnice je umožnit ve školní jídelně stravování strávníkům, jejichž zdravotní
stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu. (viz
§2 odst. 4) vyhlášky 107/2005 ve znění pozdějších předpisů).
2. Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel
vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut.
3. Připravované diety: a) bezlepková dieta
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4. Na základě žádosti zákonného zástupce je vyhotovena dohoda o přípravě dietní
stravy. K této žádosti musí být doloženo potvrzení poskytovatele zdravotních služeb
(dle bodu 1 této směrnice).
5. Směrnice je vyhotovena na základě doporučení firmy ASPOS asociace společného
stravování, o. s., vypracovaný nutričními terapeuty s údaji o konkrétním výběru
potravin, tvorbě receptur, sestavení jídelního lístku, způsobu přípravy pokrmů a dalších
zásad pro zajištění zdravotní nezávadnosti.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Mgr. Jaroslava Naďová
6.2. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
6.3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 1. 2021
6.4. Zaměstnanci školy s touto směrnicí byli seznámeni na provozní poradě dne 1.12021.

V Ostravě-Porubě dne.4.1.2021

Marko Chadzipanajotidis
vedoucí školní jídelny
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