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Připomínkovaný návrh:
návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů
Kontaktní osoba:
Bc. Martin Krobot, predseda@sant-spolek.cz, tel. 725 159 428
Vážená paní, vážený pane,
jménem Studentské asociace nutričních terapeutů, z. s., si dovoluji vyjádřit zásadní
nesouhlas s navrhovanou podobou novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
která rozšiřuje seznam osob způsobilých k posuzování provádění dietního stravování ve
školních jídelnách o lékaře odborností zmíněných v návrhu novely. Zásadně také nesouhlasíme
s vysvětlením tohoto kroku, které je uvedeno v důvodové zprávě k materiálu.
Konkrétní připomínka k § 2 odst. 5:
Návrh novely § 2 odst. 5 vyhlášky uvádí mezi osobami oprávněnými k posouzení
jednotlivých aspektů dietního stravování lékaře různých odborností uvedených pod písmeny b)
a c). Navrhujeme z oprávněných osob odebrat lékaře, minimálně pak lékaře s jinými
způsobilostmi než v oblasti hygieny. Navrhujeme tedy tyto dvě možnosti:
(5) Výběr potravin, receptury, sestavení vzorového jídelního lístku a způsob
přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování posoudí nutriční terapeut.

NEBO
(5) Výběr potravin, receptury, sestavení vzorového jídelního lístku a způsob
přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování posoudí:
a) nutriční terapeut
b) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru
1. hygiena dětí a dorostu,
2. hygiena výživy a předmětů běžného užívání.
Odůvodnění:
Lékaři (s výjimkou hygienických způsobilostí) se již jen z principu své odbornosti
v prostředí školního stravování nepohybují a nemají o takovémto provozu dostatek znalostí;
u nutričních terapeutů je problematika školního stravování naopak již obsažena v náplni studia.
Lékař je dle našeho názoru schopen odborně posoudit, zda onemocnění dítěte vyžaduje
speciální výživové postupy, není však již dostatečně vzdělán v oblasti praktického provedení
těchto úprav, tím spíše v prostředí školní kuchyně. Přijde nám také nesmyslné zahlcovat již tak
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časově vytížené lékaře problematikou dietního stravování. V neposlední řadě máme za to, že
nutriční terapeuti i přes různé počáteční neshody odvedli v této otázce značný kus práce a není
vhodné již zaběhlý systém spolupráce se školními jídelnami narušovat změnami, které opět
vyvolají pouze další dohady.
Zároveň bychom rádi vyjádřili lítost nad tím, že k připomínkování tohoto materiálu nebyly
vyzvány žádné odborné ani profesní organizace.

Za Studentskou asociaci nutričních terapeutů

Bc. Martin Krobot
předseda SANT

