Zápis z prejednania sťažnosti rodičov detí M.Š. v súvislosti s úpravou
jedálneho lístka
Sťažnosť bola prejednaná dňa 24.5.2011 v zasadačke Obecného úradu.
Ing. Ján Ivanoc
Mgr. Ján Hvozdík
Mgr. Marián Hazuga
pani Drabová - vedúca Š.J.
V úvode jednania boli všetci účastníci opätovne oboznámení s obsahom sťažnosti.
V ďalšom bode Vedúca Š.J. vysvetlila princípy školského stravovania v súlade
s Metodickými pokynmi pre školské stravovanie.
Následne v súlade s uvedeným materiálom je nutné dodržiavať v stravovaní
nasledovný týždenný rozpis:
mäsité jedlo 2x
polomäsité jedlo l x
sladké - múčne jedlo Ix
lakto - vegetariánske l x
Ďalšia veľmi dôležitá zásada je: Podávať čím viac zeleniny denne.
Vyjadrenie k jednotlivým bodom:
Bod č.I
V súlade s metodickými pokynmi a potrebami pre zdravý vývoj detí, zelenina musí byť
podávaná v obmieňanej forme pri každom jedle.
Bod č.2
Doplnok k strave - druhy a množstvo ovocia súvisia s finančným objemom určeným na
stravnú jednotku. (Strava pre deti v materskej škole je odvodená len z poplatkou rodičov za
školné).
Každý piatok - ovocie, pondelok -laktovegetariánske jedlo (sladkosť, alebo jogurt) a
v ostatné dni džús apod.
Bod č.3
V súlade s normou, strukoviny sú 2 - 3 krát v týždni v hlavnom jedle, v polievke,
v polomäsitýchjedlách (z dôvodu pripomienok a návrhov, týždenná dávka strukovín je
znížená).
Bod č.4
Pitný režim sa dodržuje následovne:
Tekutiny:
desiata - mlieko,čaj, podľa druhu pečiva a nátierky
obed - ovocná voda, čaj, citronáda
olovrant - ako desiata
Doporučujeme, v súlade s doporučeniami MZ-SR doplniť ešte vodu, alebo čaj (ale to súvisí
s finančným limitom).

Bod Č.S

Ochutené mlieko sa dáva v zásade k múčnym jedlám; a k tomu sa varia tzv. desiatové
polievky s mäsom.
Vyjadrenie ved. Š.J.: Ochutené mlieko sa podáva ku múčnym jedlám; a ktomu sa nepodáva
paradajková polievka.
Bod č.6

V súlade s pokynmi a finančným objemom sa dupla v zásade nemôže vydávať. Môže sa
rozdeliť strava, ktorá je vydaná na počet prihlásených detí, (strava neodhlásených detí).
To je v kompetencii pracovníkov, ktorí stravu rozdeľujú.
Úhrada stravy:
1.) Úhrada stravných lístkov - kvôli prehľadnosti, vedúca Š.J. pristúpi k účtovaniu
všetkých stravných dní v mesiaci. Prípadný preplatok (z dôvodu neúčasti odhlásenia
sa zo stravy) sa odpočíta v nasledujúcom mesiaci
T.1.9.2011 a trvale

zodp. ved. Š.J.

2.) Poplatky za stravovanie bude možné vyplácať v dňoch PO-PIA v čase 8:00-9:30
14:00-15:30
zodp. ved. Š.J.
T.1.9.2011 a trvale
3.) Otváracie hodiny budú oznámené na výveske
T.1.9.2011 a trvale

zodp. ved. Š.J.

servítky - súvisia s financiami
školská jedáleň je spoločná pre Z.Š. a M.Š. , do stravovacej komisie pri
Z.Š. bude zaradený aj zástupca rodičov z M.Š.
Zápis vyhotovili:
Ing. Ján Ivanoc
Mgr. Ján Hvozdík
Mgr. Marián Hazuga

