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1- Evidencia kontrolovaných jedál

vypracovaná na základe MSN vydané Ministerstvom školstva v roku 2011, ktoré upravuje
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
I. Váha jedál a kategórie stravníkov
Váha jednotlivých porcií jedál je vyznačená na jedálnom lístku osobitne pre jednotlivé
kategórie stravníkov.
Kategória A - je pre deti materskej školy 3 – 6 ročné /bez ohľadu na fyzický vek stravníka/
Kategória B – je pre 1. stupeň ZŠ 6 – 11 ročných žiakov /bez ohľadu na fyzický vek
stravníka/
Kategória D – je pre dospelých stravníkov a žiakov vo veku 15 – 19 rokov
II. Oprávnené osoby
Pri pochybnostiach o váhe/objemu porcií je oprávnená osoba na váženie/meranie stravy osoba
ktorá stravu dávkovala, alebo vedúca školského stravovacieho zariadenia.
Stravník (žiak) sa môže obrátiť na učiteľa a spolu s ním žiadať oprávnené osoby
o preváženie/premeranie vydanej porcie.
Stravník (dospelá osoba) môže žiadať oprávnené osoby o preváženie/premeranie vydanej
porcie.
III. Dovolená odchýlka
Dovolená odchýlka pri vydávaní jednej porcie je ±10% hmotnosti/objemu stravy pre všetky
kategórie stravníkov.
IV. Porušenie dovolenej odchýlky
O tejto skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíšu, osoba ktorá preváženie
žiadala a osoba ktorá stravu vydala, prípadne ďalšia nestranná dospelá osoba. Táto evidencia
kontrolovaných jedál je vyvesená vedľa tejto internej smernice (príloha 1) a týždenne
kontrolovaná vedúcou školského stravovacieho zariadenia. V prípade zistenej nedovolenej
odchýlky vyvodí potrebné opatrenia voči zodpovednej osobe, zároveň podá písomnú správu
štatutárovi organizácie a jej kópiu zašle osobe, ktorá preváženie žiadala.

Vo Veľkom Blhu 16.01.2014
Tibor Csúr, starosta obce

Príloha 1
Evidencia kontrolovaných jedál
Dátum
váženia

Meno a podpis
žiadateľa

Tibor Csúr, starosta obce

Meno a podpis
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Meno a podpis
ďalšej osoby

Druh jedla
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