
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRUŽNÍ 729/73 

Telefon : 566 623 257       MŠ : Sluníčko 566 625 767  12msj@mszdar.cz  IČO 71 00 15 65 

Dohoda o zajištění dietního stravování 

Školní jídelna MŠ Sluníčko, Veselská 39, Žďár nad Sázavou, odloučené pracoviště Mateřské 
školy Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73, příspěvkové organizace 

IČO : 71 00 15 65 

Zastoupená : ředitelkou organizace Mgr. Ivetou Klusákovou 

(dále jako poskytovatel) 

a 

Jméno a příjmení :………………………………………………………………………………………………………………….. 

(strávník) 

Docházejícího do MŠ (stravovací zařízení) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zastoupen zákonným zástupcem dítěte : 

Jméno a příjmení :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Bydliště :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(dále jako odběratel) 

I. 

Poskytovatel se zavazuje připravovat dietní stravu pro odběratele v rozsahu dle žádosti 
odběratele, která je přílohou této smlouvy a dále na základě potvrzení praktického lékaře 
dítěte. 

II. 

Odběratel bere na vědomí, že personál školní jídelny nemá dietní sestru. Dietní strava je 
připravována proškoleným pracovníkem v oblasti dietního stravování ve spolupráci s 
nutričním terapeutem dle vyhlášky 17/2015 Sb. 
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III. 

Smluvní podmínky pro zajištění dietní stravy : 

Odběratel podpisem této dohody potvrzuje, že se seznámil se Směrnicí pro dietní stravování 
vydané Mateřskou školou Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73, příspěvkovou organizací, 
zejména s povinnostmi  Školní jídelny MŠ Sluníčko a rodičů. 

Školní jídelna je při přípravě diet povinna : 

- Zajistit recepturu, jídelní lístek a způsob přípravy jídel ve spolupráci s nutričním 
terapeutem (par.2, odst.5, vyhláška č. 17/2015 Sb.) 

- Konzultovat dietní stravování s nutričním terapeutem 
- Zpracovat jídelní lístek zvlášť pro danou dietu 
- Viditelně označit nádoby  se zvlášť připravenou stravou 
- Vyčlenit kuchyňské náčiní a používat pouze k přípravě dietní stravy 
- Ve skladu a v kuchyni označit prostor na skladování potravin na přípravu dietní stravy 
- Viditelně označit nádoby na přípravu dietní stravy 
- Připravit dietní stravu dle sepsaných smluv 
- Seznamovat rodiče s upraveným jídelníčkem na danou dietu formou e-mailu. 

 
 

Rodiče jsou povinni : 

- Vyplnit Žádost o přípravu dietního stravování 
- Doložit lékařské potvrzení 
- Písemně hlásit změny ve stravování 
- Na specifických ingrediencích (např. bezlepkové pečivo) se dohodnout s vedoucí 

stravování, nebo vedoucí kuchařkou. 
 

 
IV. 

Při nedodržení smluvních podmínek, nebo z důvodu změny zdravotního stavu dítěte, má 
právo kterákoliv strana od smlouvy odstoupit. Odstoupení od dohody musí být podáno 
písemně. 

Tato dohoda nabývá účinnosti dne : ………………………….. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne :……………………………………….. 

 

 

_______________________                                                               ______________________ 

     Zákonný zástupce                                                                              Vedoucí školní jídelny 


