Pravidla pro stravování
( informace pro uživatele )
1. Stravování v Domově je zajišťováno vlastním kuchyňským
provozem a poskytována je strava celodenní s možností
odebírání stravy normální (D3), dietní (D 2), diabetické (D 9),
diabetická šetřící (D9/2), diabetická inzulínová (D9 – I), nutriční
výživa (NU).
2. Strava dietní, diabetická, diabetická šetřící, tekutá a nutriční
výživa je poskytována na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře.
3. Jídelníček je sestavován vedoucí stravovacího provozu a jsou při
sestavování zohledňovány návrhy stravovací komise. Jídelníček
je konzultován s nutričním terapeutem a ošetřujícím lékařem.
Po schválení jídelníčku ředitelem domova je zveřejňován na
nástěnkách domova.
4. Za neodebranou a řádně odhlášenou stravu je poskytována
finanční náhrada.
Stravování uživatelů
1. Stravování uživatelů služby v Domově probíhá na základě § 15,
odst. 1., písm. B), vyhlášky MPSV, č. 505/2006 Sb., kterou se
provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve
znění pozdějších přepisů.
2. Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace nabízí
uživatelům následující stravu :
-

strava normální
strava dietní
strava diabetická
strava diabetická šetřící
diabetická inzulínová
nutriční výživa
1x týdně je uživatelům umožněn výběr ze dvou jídel

3. Dále je připravována individuální strava dle zdravotního stavu
uživatele a na základě indikace ošetřujícím lékařem. Konzistence
stravy je taktéž upravována dle potřebnosti jednotlivých
uživatelů.
4. Uživateli je poskytována celodenní strava tj. snídaně, dopolední
svačina, oběd, odpolední svačina, večeře popř. druhá večeře (u
diabetiků). Strava se podává uživatelům v jídelnách domova.
Imobilním uživatelům je strava podávaná na pokojích.
Ceny jednotlivých jídel a výše stravovací jednotky
1. Stravovací jednotku stanovil ředitel Domova pro seniory
Červenka, p. o. v Ceníku služeb, který je platný od 1. 4. 2017
Normální
Dietní
Diabetická
Diabetická šetřící
Diabetická inzulín
Diabetická šetřící
inzulín

D3
D2
D9
D 9/2
D 9 inzul.

159,-Kč/den
161,-Kč/den
161,-Kč/den
161,-Kč/den
164,-Kč/den

D 9/2 inzul. 164,-Kč/den

2. Na základě Vyhlášky č. 84/2005 Sb. ze dne 14. února 2005 o
nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění
novely č. 94/2006 Sb. stanovujeme níže uvedené náklady =
stravovací jednotka = a jejich úhradu:

Úhrady uživatele služby:
Náklady na potraviny
Náklady potraviny
snídaně
přesnidávka
oběd
svačina
večeře I.
Večeře II.
Součet

Diabet D9
Normální D3,D2
Dia D9,D9/2
inzulín,D9/2 inzulín
Potraviny
Potraviny v
Potraviny
86,00 Kč
86,00 Kč
91,00 Kč
v%
%
v%
23,26 20,00 Kč
23,26
20,00 Kč
21,98 20,00 Kč
6,98
6,00 Kč
6,98
6,00 Kč
6,59
6,00 Kč
34,88 30,00 Kč
34,88
30,00 Kč
32,97 30,00 Kč
10,47
9,00 Kč
10,47
9,00 Kč
9,89
9,00 Kč
24,42 21,00 Kč
24,42
21,00 Kč
23,08 21,00 Kč
0,00
0,00 Kč
0,00
0,00 Kč
5,49
5,00 Kč
100,00 86,00 Kč
100,00
86,00 Kč
100,00 91,00 Kč

3. K úhradě za stravu se připočítávají, v souladu s § 15, odst. 2, písm. b/, vyhlášky MPSV,
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
provozní náklady souvisejících s přípravou stravy.
Provozní náklady
normální

dietní

strava
73,00

75,00

diabetická diabetická
šetřící
75,00
75,00

diabetická
inzulín
73,00

Stanovená doba podávání stravy:
Oddělení Červenka
snídaně – svačina
oběd
svačina
večeře
druhá večeře

7,15 - 8,00 hodin
11,15 – 12,00 hodin
15,00 – 15,30 hodin
17,00 – 17,45 hodin
19,30 – 20,00 hodin

Oddělení Litovel
snídaně – svačina
oběd
svačina
večeře
druhá večeře

8,00 - 9,00 hodin
11,30 – 12,30 hodin
15,00 – 15,30 hodin
16,30 – 17,30 hodin
19,30 – 20,00 hodin

Uživatelé jsou informováni o stanovené době podávání jídel.
Pokud se nebudou moci dostavit je žádoucí, aby tuto skutečnost
předem nahlásili pracovníkům na příslušném oddělení.
Odnášet teplá jídla a nádobí z jídelen není povoleno. Uživatel si
může odnést moučník, ovoce a nápoje ve vlastním nádobí.
Na odděleních jsou k dispozici po celý den nápoje a pečivo.
Odhlašování stravy:
Každé odhlášení stravy je nutné provést předem podle níže
uvedených pokynů. Při pozdějším odhlášení již uživatel náhradu
stravy z provozních důvodů nedostane.
Při pobytu mimo zařízení a plánované hospitalizaci náleží
finanční náhrada v plné výši pouze při odhlášení nejpozději den
předem do 9,00 hodin. Uživateli náleží vratka podle druhu
neodebrané stravy pouze za potraviny, bez provozních nákladů.
Odhlášení na dny sobota, neděle a pondělí je zapotřebí provést
nejpozději v pátek do 9,00 hodin.
Odhlášení stravy na svátek je nutno provést poslední pracovní
den před svátkem do 9,00 hodin.
Při neplánované hospitalizaci, při níž bude uživatel odvezen do
9,00 hodin, náleží finanční náhrada stravy až od následujícího
dne.
Při neplánované hospitalizaci, při níž bude uživatel odvezen po
9,00 hodině, náleží finanční náhrada stravy až od druhého dne
následujícího po hospitalizaci.
Při předem neohlášeném návratu ze zdravotního zařízení
poskytne poskytovatel stravu dle provozních možností.
Při předem neohlášeném návratu z pobytu mimo domov / např.
od příbuzných aj. / nelze stravu poskytnout.
Finanční náhradu za neodebranou stravu obdrží uživatel vždy
patnáctý kalendářní den následujícího měsíce.

Způsob oznamování pobytu mimo domov:
Oznámení o nepřítomnosti provede uživatel, nebo jeho
zákonný zástupce, popřípadě příbuzný staniční sestře nebo
službu konající sestře. Ta o tom provede zápis do knihy hlášení,
kde je uveden čas nahlášení, jméno uživatele, datum a podpis.
Oznámené údaje zapíše staniční sestra nebo službu konající
sestra do formuláře „přihlášení stravy na den“ a předá ho ke
zpracování určeným pracovníkům.
Pobyt mimo domov je předem oznámen na předepsaném
tiskopise, kde je označen den odchodu a den při návratu do
Domova. Dále se v něm vyznačí, které druhy jídla v dané dny
uživatel odebere. Oznámení se opatří podpisy.

