
MINISTERS'
, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81

Ministerstvo školství~ mládeže
a tìlovýchovy
øeditelka odboru 26
ing. Božena Suková
Kannelitská 7
11 O 00 Praha 1

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne

HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vìc: Doporuèené výživové dávky

Vážená paní øeditelko,

I . . .. .. ~. . dopisem ze dne 20. 9. 2001 jste nás požádala o vyjádøení k navøeným doporuèeným

. výživovým dávkám pro potøeby školního stravování. Uvádíte, že návrh vychází z návrhu
f . dávek získaného ze Státního zdravotního ústavu.
,

Na jednání ve Státním zdravotním ústavu dne 11. øíjna tr. jsme na základì Vašeho
podání konzultovali aktuální stav pøípravy a eventuální koneèné verze doporuèených dávek.
Zodpovìdný garant za pøípravu Výživových doporuèených dávek~ MUDr. Turek, CSc., nám

j pøedal poslední verzi ná~hu tìchtQ dávek, tak jak byla projednána s odbornými spoleènostmi
i na konzultaèních jednáních. Dle jeho sdìlení je možno tyto hodnoty použít k dalšímu
. . zpracování reálnéhQ spotøebnfuo koše, pøestože drobné zmìny mohou být ještì do konce
! tohoto roku provedeny.
! . Zásadní pøipomínky k Vašemu návrhu byly v dávkách bílkovin, které jsou pøíliš vysoké.

K trojpomìru základních živin byla pøipomínka, že bílkoviny by mìly tvoøit 14 %, tuky 30 %,
i u nižších vìkových skupin a sacharidy 56 % celodenního energetického pøíjmu.

:1 .' . . .' : . .
, . V pøíloze pøikládám poslední verzi návrhu doporuèených dávek pro úpravu Vašeho

návrhu.
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'j Pøíloha: návrh výživových doporuèených dávek 2001

ZDRA VOTNICTVÍ



Záznam:
V parlamentu projednávaný nový školský zákon obsahuje mimo jiné zmocnìní k vydání
vyhlášky o školním stravování, a to v dohodì s Ministerstvem zdravotmctvL Vyhláška byla již
sice døíve pøipravena jako pøíloha k projednávání zákona, ale je nutné dopracovat ještì její
pøílohy, které budou obsahovat doporuèené výživové dávky pro školní stravování a z nich
odvozenou doporuèenou spotøebu jednotlivých potravinových komodit.
Ministerstvo zdravotnictví pøipravuje vydání nových doporuèených výživových dávek pro
obyvatelstvo. V souladu s tímto doporuèením je nutno pøepracovat stávající pøílohy vyhlášky.
Protože propoèet výživových dávek do dávek jednotlivých druhù potravin je èasovì i finanènì
nároèný, považujeme za nutné si pøedem vyžádat pøedbìžný souhlas Ministerstva
zdravotnictvÍ, aby pøi legislativním projednávání nemohlo dojít k rozporu.
Výživové dávky zatím sice ještì nejsou oticielnì Ministerstvem zdravotnictví vydány, my je
však již máme k dispozici a návrh pro naši vyhlášku jsme již zpracovali.

Návrh vyøízení:

Ministerstvo zdravotní ctví
RNDr. Karla Øíhová
øeditelka odboru HEM
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Vážená pam øeditelko,

MŠMT pøipravuje na základì zmocnìní v novém školském zákonì, který je v souèasné
dobì projednáván v Parlamentu, i návrh nové vyhlášky o škol1Úm stravování, která má býtvydána v dohodì s JIÙnisterstvem zdravotnictví. . . . .

. V nové vyhlášce o školmm stravování se pøedbìžnì poèítá se zachováním obdobné
pøílohy jako ve stávající vyhlášce> ve které budou uvedeny doporuèené výživové dávky, z nich
vypoètený spotøební koš základních druhù potravin a finanèní linùty na potraviny. Toto bylo
doporuèeno na døívìjšíchjednámch se zástupci MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a SZÚ.

Je nám známo, že Ministerstvo. zdravotnictví má pøipraveno vydání nových
doporuèených výživových dávek pro obyvatelstvo. S návrhem tìchto dávek jsme se již
seznámili a v nové vyhlášce, bychom z ruch chtìli vycházet. .

. Doporuèené výživové. dávky upravené pro potøeby. školního stravování budou
východiskem pro výpoèet reálného spotøebního koše potravin ,jak nakoupeno", který bude

. proveden Výzkumným ústavem zemìdìlské ekonoJIÙky. Pøed zadáním tohoto výpoètu, který je
èasovì i finanènì nároèný, Vás žádáme o pøedbìžný souhlas s takto navrženýJIÙ dávkarrù,
abychom se pak pøi legislativním projednáváni nedostali s Vaším ministerstvem do pøipadného
sporu. .

> >

V pøíloze 1. Vám zasíláme námi propoètený návrh> doporuèených výživových dávek
urèený pro potøeby školního stravování, který vychází z návrhu dávek "získaného ze Státního
zdravotníhoÚstavu.. »> > >

> > Náš návrh je vypoèten pro celode1U1Í stravování a pro úèely vyhlášky bude po Vašem
schválení pøepoèten do jednotlivých denních jídel podle Vámi již døíve schváleného pomìru.
Viz HEM-3516-9.5.00-20287. >



V pøíloze 2. pak uvádíme a zdùvod•iujeme kroky, jakými jsme návrh dávek Ministerstva
zdravotnictví pøevedli pro potøeby školního stravování.

9.2001VPraze dne Ing. Božena Suková
øeditelka odboru odmìòo
pracovnìpráV1Úch záležitostí
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Pøíloha è. 2

Komentáø k návrhu doporuèených výživovvch dávek pm úèelv školního stravování.

Vychází se z návrhu výživových dávek, upravených po konzultaèním dni 7. 12.2000 v SZÚ.

Pro potøeby školství jsou provedeny následJliící úpravY:

1)
Pro všechny vìkové kategorie se vychází z prùmìrných dávek pro dívky a chlapce dohromady.
Ve školství témìø neexistují školy a zaøízení, kde by se nestravovali dohromady chlapci a
dívky.. .

2)
Vìkové kategorie
vzdìlávání:

JSOU

Pøedškolní zaøízení ( dìti ve vìku 3 až 7 let)
1.stupeò základní školy - roèníky 1.-5. (dìti ve vìku 7 až 12 let)
2. stupeò základní školy - roèníky 6.-9. (dìti ve vìku 12 až 16 let)

. Støední školy a vyšší odborné školy - roèníky 10. a vyšší( mládež od 16 let)

Z tohoto dùvodu byly doporuèené dávky pøepoèteny u 1. a 2. stupnì základní školy s ohledem
na vyšší vìk žákù než je ve zdravotnických vìkových kategoriích. V kategorii nejstarších žákù
tj. od 10. roèníku zùstaly doporuèené dávky nezmìnìny. Porovnáním s dávkami pro dospìlé
nad 18 bylo zjištìno, že se pøíliš nelišÍ, dokonce pro dospìlé jsou doporuèené dávkylet
v nì~terých pøípadech i nižší. Pro dìti v pøedškolních zaøízeních zùstáv~jí dávky též v pùvodní
verzI

3) .

Komentáø autoru doporuèených výživových dávek uvádí doporuèený podíl energetického
pøíjmu z bílkovin na 12-15 %. Proto jsme pøi zachování doporuèeného množství energie
doporuèenou dávku bílkovin vypoèetli jako 15% podíl, tedy horní hrarùcÍ. Vycházíme mimo
jiné z toho, že se jedná o živoèišné i rostlinné bílkoviny, které jsou v konzumované stravìvesmìs ménì kvalitní, než referenèní bílkovina. .

'......

upraveny podle roèlúkù, tak jak jsou èlenìny jednotlivé stupnì




