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UPOZORNĚNÍ 

 

Ke dni 13. prosince 2014 vstupuje v platnost vyhláška, která určuje způsob 

označování alergenů, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů 

alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. 

Vzhledem k tomu bude naše školní jídelna uvádět tuto informaci jak na jídelníčcích, 

tak i na webu školy. 
 

U každého jídla budou alergeny označeny číslem, které bude totožné s číslem 

v přehledu alergenů. Tento přehled naleznete na nástěnce ve školní jídelně 

i na webových stránkách školy. 
 

Každý strávník by si však měl uvědomit, že školní jídelna má funkci pouze 

informační, proto není v jejich silách se věnovat jednotlivým přecitlivělostem 

přihlášených osob. Tuto skutečnost si musí každý strávník hlídat sám. 
 

Je proto ve vlastním zájmu rodičů strávníků, případně samotných strávníků, 

bedlivě sledovat jídelní lístky s označenými alergeny, aby nedošlo k případným 

zdravotním potížím. 
 

Žádosti o speciální stravu nelze bohužel v rámci naší školní jídelny 

z kapacitních důvodů vyhovět. 

 

Seznam potravinových alergenů, které podléhají 

legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 
 

1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich – nejedná se o celiakii 

2. Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život 

3. Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 

4. Ryby a výrobky z nich 

5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny 

ohrožující život 

6. Sojové boby a výrobky z nich 

7. Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život 

8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů 

9. Celer a výrobky z něj 

10. Hořčice a výrobky z ní 

11. Sezamová semena a výrobky z nich 

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentraci vyšší než  

10 mg,ml/kg,l,vyjádřeno S02 

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 

14. Měkkýši a výrobky z nich 

 
Česká Lípa 11.11.2014                                                  Mgr. Pavel Černý, ředitel školy 


