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Vě*l Vyhodnr}*ení jídetrnÍčki* z obdnbí dvnc.gtí po scbĚ i clu1i1h stravsvaci*h ďnů š; pri ZŠ a glš

C}tnt,q}$irly. Ůxv*}1*,nen{ ,4?.. fhrrťnviny .v "s*6úad*. -* $u.tričmi*r
jídelnich iíutkť' 

'* 
šk,*ln{ch jírt*lnaeh MZ, ČR z l,9'?0l5"

Nn z*klads lýsledněhn hgdnocen{ jídelrrÍch lístků futrc ziišiéno, Ée jírÍetníček V*š{ jídelny je

h*dnoo*n jak* velmi dubrý.

í hxediska nlr1rjčníhn ďoporx*ení Minist*rstva cdravntnictj/í b.y}y htldmocerry nás}edu.i{c{ knmodity:

Fo|ět'ký, hl*vní jídl*n přílohyu ueleninn, nápojto př*nÍdávky a svxčiny"

P*|. tlnv - bp:lo zjl&tĚn*, že četnogt luštěnírr*výth pnlévek-. nbilný'ch f,evářBk a vhodná knmLlinage

ffiilffi a ň*vnícn 'iio*l 1r větši*CIu vyhovujicí' Boporučili bychonr nvý$ít četnoxt aetreninovýcl:

polévek *a ťrk*r lnes.{lvýfrh vfi'arů (např. lrcvězÍgh apcd.).

r,n všech pnrametregho aá na pflťiimetry: bezmasé,
y, které by byto vhodné nařaunvat d* jídehírku

r nabídnuty i uzeniny, }ntaré nejsou n nnt*Čního
Bylo by t'hodné ge téÍ* k*snodity zeela vyhntlut.

přÍlqlrl. * jalr* vy"nikající hodnnt{me xař*r'rrvánÍ housl*ových knedlík'ů m&3{.. Žx rněsíčně a

dnp'qrlnčujeň* ,-ařau,,.,ai *bilor,irry (celoarnné těst*viny, nýŽe, kuskus *td.} rnin. 7 x m&síčně jnkcl

Eelenl*a * Éerstvá i tepelně xpraveftí zslenina je aařaxcyvÉmr' trl*mčrnč často' Doporuěu'ieme v t*rnto

t'erl*u i nuaá1c pok1ač6vet. veticě khwbnb. kl*notímr. nabízer:i *erstvÉ retcniny & oYrlřť ťonn**

sa!át*qých baru.

N.*pq'.l* _ jsnu nnbíz*ny náptlje mldčnÉ i nemléčrré. siazené i neslar'*nd. I}ítě má ga r'ýběr jnk.ý náp*j

*" lÉp- vytmvaie, Pokud j'.iu náp*je xlaďké js*re d*slaaavnny rrir*Ee mirnč' t1k aby ljtriltla jejich

prirorex* *t,uť. },ou preÍero'á'r3; čnjr* ovogné. ?'Ie*chrrnená pitnr{ v*da je natrízen v průb*hu tlne

v rárnci pítnÉh* reŽimu"



$trrnufi:

$fa a*kj**č vyh*sn**ertí Yár,rrÍ pfisk}Ťfiuqfsh j{d*{níčku je patrr:d- že k t*J$ pr*hlernaĚi*r
přistuprrjete v*Inri zodpcvědně." Dop*ručtrjeme násÍedqjíci:

- Eaíaďit ťastÉji z*l*gtim*vd výv*ry * p*uŽívxt vice rrbiirry*h zar.áť*k. Pťed" sledká a bezmasé

řfi7krmy hy vót$in*u reerněly b$* zašwx*ny polévky s ín&sem' A r*vně* dbál na to. *by nehyia
pfud smetaxoveru omál{ku eařagcna sn*et*srová či miéčná plÉvka.

- řosk3"trrCIut *trávníkťrm časÍěji brzm*sá jídla. nes}ndká včetně }ttštěninový*h {min.4x za
měs{c}" Ptlkutl s* árrštěaliny vhodné nkombinují s obilo'rinarai, xíxkl& se pln*hodn*tná
bílkoving i bee *ařaeení mp*x či vejc* {n*př. eelefiir:ové riz'*to s čeřvencu č*rčk*u' }rllluršky
sg xelím a s bí{ý:$i fbz*lemi)

- Jako příÍohy potlŽívat čantějí abi}ovirry zasto{Íp€$ó nejen tčstovinami, ale i rfizn$mÍ ťlruhy

ryž* {insmínou*' fiailtrai, kulatnernn,{ a dalš{ druhu} kuskus, butgur^ jáhly' lctoupy. p*harrka,
rýžxlv*i nudle, kltfu!$id'}á polenta apod. úbílovllly v přiloze lxe také kornbi*ovat napf" ryŽe
s bulgur*m. r$že s pohankou. rýŽe ls jah}ami apr:d, HCIuskrrl,ě knedliky lne na}rradit kn*dlí'ky
špatdt:výmí mebn cixrnovýnri. kdy je ňóst bíld mouky nahrarena m*ukou nutričně
kvalifirčjší'

- V*lkýrn prrnttrvem .ie xařazovárrí sezónniclr jídel [dýňová polér,ka' |eč0 z ňerstyé eexeniny) a
traďÍčníctr j{del roxmnlriťých zemí a regionů. PřJhladem kvalitnich nápxditýeh pok'mťt
mghÓu být jidln jaka kapustové karbanátky s tofu, c.uketové placičky, laxagne s* eeleninou
č:i tnrteliny g ln*ogsm.

- Řaději se r.,y!:ýbejt* pou*{vání tlchucorladgl, Ochucovadln by nrěla glnužit pro pH$odné
fináln9 dochtlc*ni jíde}, lrikotri jakCI j*jich základ, Dehydratovan{ instnnční sms*i ne přípťel'u
pokrnrl1 by s* ve školníc}r jídelnáoh nerněl3'používat'

Záv&rer'rt l11uginxr6 tdůr*pnit že Hž nyní jxrrtl Vaše jidelxfčky na vysoké úrovni, proto v:ěffm*- Ěe pro
Váš ptacuv.rtí týlll *ebude obtiŽené je ještě více gdoknnalit, kdyŽ se pokus{te pÚctupfit'q uařafravet
n'ýst wede*r{ dopotuňen{"

FotřebťtÉ inťorma$g týkajic{ sč stťevování ve škglní{jh jídelnách, včetně přík}adů jídelníčku mů*ete
naxagncut n* w*hový*h stránkĚch www,#dravaghlnijidelna.cr. Zde jsorr také vy*v{tl*ny jednotlívé
krrtra*rÍity, &<teré nutrí*ni *op*ru*enÍ ho$rr*ti" Včetně *dp*v&ď{ n,a nejčastější *ttáeky od v*doucich
šknlníeh krmhyní.

V případě potřeby sg takó neváhejte obrářít na niŽe uvedený*h ko,ntakt**h:

Han* smótáknva tel' 3&7 ?12 432. emaíl: hana.xms1akova{&.lkhseb.cz
Mgrk*ta řenri**vií, trl: 3&7 ?13 429, *mail; n:ar'1e'g{o.p*rpiqEva@.}{bsqb.qa
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F*tÍpis * ranítko,

strana 3l r;*lk*:* Ž



KRAJ$KÁ ř{YfrIřT{uťKÁ STÁT.{ICE
rur**ČnsxÉHfi KRÁJÉ gE siÍ]Lpan{ v Čgsgti*rr HunĚ:r:vtci*t"t

adr*xa: }nia Sndxtil Ž5, 37Ů ?1 Čegks &udéjrrvic*, tel": 43* 3'37 712 111" txs; +43s ]NŤ ?13 l58
*-mail : kltxc.bsJhhx*b.nz, šD: agzai3c

dr

Váš d*pis značky;
Es dne:

Na*e č.'j': KH$Jť Ů4348l3il1*.{{D&,{ JH.TÁ
spís*v* nrnčka;

Yyřizqie : 5nrétríková,Ferurie**"á
Tel. 8í*lo: }87 7i2 432'.3B7 ?Í1,429

Datuml:3.Ž"2016

řákl*sní $k*ln n Mgtcřolró $kota Ch*Ínviny
Mgr. ř*tr Hnvlík.řgdit*}
s*voboeení 47
Čhotoviny

3pffi?

Věc: Nutriční dt:poruěenť pro gestnvováttí jidelnich lÍsÍků ve $kolnÍ jídelnč. při Zákla*Íní šk*le a
Mateřské *kolc (hiltnvínv.

Zvý,w uved*ných tJůvqsů b3,l dne převrat praccr,níkenr Hanou srně.'táknvou ffiHs J.č krqie se sídlgm
v Českých srldějovicích _ pracrrviště 1í"áb*r"jidetníček r obdrbf dvaceti plo snb& jdoucích dnťl {z vasí $ko!ní
jlďet.my} k provedxní vyhodnnesrrí nrttrič'njch *kgffateh} Ve vgtetlu }ie sp*tŤehnímu k*Bi'

sledCIv*nÍ rrutričních ukazatslů školrrího *unvgvi{ní orgánr*rn rrhrany veřajného edraví je zakotve.no v
u*tpnnorení $ 34 mdrlt' 1 písrn. c) zákon* ě- 35sl3t}00 sh., o ochmně vnřejné.hrr xdrgví n o g*rr4ně někt*ých
n*uvísej{cÍclr nákprrrx, ve m*óni peladěj$ích přndpisů, který r"lk}ádá pr*voznvatelům stravovncích slufub
povinunstu aby pokrrrly pndávamé v rámr;i stravorlací sluĚhy splňovaly lýživ*vé poP*davk"v p*d|e skupirr
*posobitglťr, pro ktcrd jsou určeny. Fředmětnr{ č.innogt dále vycháeí z programu Zdrar'í 302i} - Nlírodní
strntegie ochruny e prdpory rdravi e pťe}.Ěficenemucí,,gcltvá|sné usflesením Vlárly ČR ze due &. ledna ?sl4
ů- 33 a ilsnexen{m Fo*|angckd snětnovny. Par|amarltu ČR č. x ?5 ze c{ne Ž{}' břenna 2014, a r ní lynházej Ící
I{'otlcwpcc bygí*nické služby a primárrri prěl".ěnffe v nchraně veř*jnÉh* gdrwvi a v neposledni řadě i ne
súrategie baapoón*rti potťevín a výživy 30lln - 2ú!0- kde jn badem i,4.?," 3' v oblasti řízenl *'lxik ulgfrel*o
rÉŽ*fftt školnw{ a ndrtvfltnictví k*ntroluvat a vyhodnl.:gy&Í, nap|ftcrvání t{.živnqÍrh dop*ruéelrí & noŤe&l
v obla*ti š,trc*|ní}lo gtravovátrí'

Ná*trojem" l*terý *|ouĚí pr*voaovnám ,školníhn gttavování k prukaxu naplňr:vání ly.živovýck ukaxnit*'.lů;ie
tav' '.spatřební koš,u* jakrlžttl youhm mésíf;ní xptrtřeby rybrarrých drra}tů potravin- ktery je stenclven pff$ohtrtr
č. 1 k vylr|ášee e" lff7/2Ů05 $b'. CI $kolním sťravování, ve aněn{ pnxdějšÍch předpinů' kde jswu sxá$oveny
lyžřvnvé Írrřfily pro vybrnné hnrnrodity p*třevin, vrJažEnÉ ng strávnika a den v závisilffiti na je;iich vskttt,"é
kategorii.

Nutríční dnporuěenť fulirrigterstvtt zdravoťnifil'i ČR iaeu jen ,,ND..} vyckětzí ue sp*tř*bnílro l*o$e a je t*dy
v1Ťvrrře*o vso$i'ed* *qřživr:rvýrrri nnrrnnfili s{annvenými příloh*u č' l ${ vyhlr{Šce č' }07/Ž0Ů5 !ih,, r:
&lqn|uírn s:tr*lJování, vp znání pozdějšÍch přxtlpisů"

Po prnvedenén: lyhm{n*ceni váfii bude raslána zpráw * přía|ušnýrn nutriěním dnpor"učenína'

F*ďpís a razítko-

,'..|. 
lýfř


