
Vystavil nutriční terapeut:

Dana §ímová

Certifikát teíapeuta: 015-0159-0244 l 7. 1?.
2a24

Čí§lo certifikátu: Q202201 09/63833352

Potvrzení o na§tavení systému dietního §třavování
.v zařízení školního stravováni

{obnovenl certiftkátu}

Vystaveno pro stravovacl zařizeni;

Mat§í§ká škola, Praha 4, Janouchova 671
Janauchova 671/2
Praha 11 - Háje
1 4900

lČ:$833352

Zařízení Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671 je připraveno poskytovat dieiní školní stravování, §ystém je nastavený v souladu s
vyhláškou č. 107/2005 Sb,, o školním stravování, ve znění pozdějších předpisú {vyhláškou 17l2a15} a Meiodickým doporuóením k
prováděnl některých činností souvisejících s realizací clietní stravování v zařízeních školního stravování, ze dne 3. 4, 2015 1Č, ;.' naSmr-
43843l?014-11).

Potvzení je p|atné pro období: 1 , 9, 2a22 - 'l . 12.2022

§eznam diet

D0001 - Dieta s omezenítn lepku

D0003 - Dieta při laktózové inioleranci

D0004 - Dieta při alergii na miéčnou bílkovinu

D0005 - Dieta při alergii na vaječnou bílkovinu

D0007 - Dieta přijiné alergii
Alelgie na vejce, semínka, arašídy, koření - paprika. rajčata, celer, brambory, česnek, jahody, ttiwi a třešně

DCI007 - Dieta přijiné alergii
Alergie na rajčata a rajčatový protlak.

D0007 - Dieta přijiné aletgii
Extraeeofageální reíluxní porucha - individuální přístup na základě konzultace s rodiči

Poznátnka:
Fersonál ško|ní 1ídelny je proškolen regisirovanou nutriční terapeutkr:u na bezpečnou připravu výše uvederrých dietnich režimr-r.
Dieta při intoleranci laktózy a alergii na vaječnou bílkovinu se tnomentálrri! rtepřipravt"tje, Nebyl ciťln požaclavek ze §trany rocliór:,

Jídelníěky upravené na diety jsou prubéárě kontrolovárry NT.
U kombinovaných alergií je jídelniěek pravidelně konzullován s rcltliči

Přihlášení děií k odběru dietni stravy je možné pouze na záklacíě doloženóho tákaiskáho potvrzeni q inclikaci cliety ze zdravotniclr duvadlr.
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Razítko a podpis oclpovědnélto zaméstnarrce:
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