
JAK ZAČÍT 
BEZ LEPKU

VE ŠKOLCE A VE ŠKOLE



Začíná se psát nová kapitola jejich života. Radost dětí na začátku nového 
dobrodružství často doprovázejí obavy rodičů, kteří se bojí, že nedokážou 
udržet bezlepkovou dietu svých dětí pod kontrolou. Obecně se dá říct, že 
děti se rychle naučí rozlišovat mezi tím, co je dovolené a co není. Přesto je 
váš potomek mimo svůj domov vystaven mnoha novým situacím. Právě teď 
je důležitější než kdy jindy, aby ti, kdo se o něj starají, o jeho nesnášenlivosti 
lepku věděli, a abyste vy byli připraveni zaměstnancům školy pomoct.

V kontrolních seznamech níže vám společnost Schär poskytuje několik 
jednoduchých pokynů, které vám pomohou zajistit, že vaše dítě bude ve 
školce a ve škole v bezpečí a bude se tam mít dobře. Dialog s učiteli a 
zaměstnanci jídelen je nutné zahájit co nejdříve, aby všichni měli čas se 
přizpůsobit a byli lépe připraveni nové situaci čelit.

Sjednejte si osobní schůzku s učiteli ze školy nebo ze 
školky krátce před začátkem školního roku. Můžete zkusit 
vzít na schůzku s sebou nějakou bezlepkovou dobrotu na 
prolomení ledů. Nejdřív si ale v klidu pročtěte následující 
seznam.

Je důležité, abyste byli schopni nabídnout konkrétní řešení 
(například informační materiály, předvařené jídlo), aby 
nemuseli hned na začátku čelit nutnosti zdlouhavě hledat 
řešení. Pokuste se do plánování a přípravy co nejvíce 
zapojit své dítě, aby získalo pocit vlastní zodpovědnosti a 
cítilo se ve zvládání své nesnášenlivosti lepku bezpečně 
a nezávisle.

Kontrolní seznamy na následujících stranách slouží jako 
jednoduché pokyny pro dialog se zaměstnanci školy nebo 
školky.

Příprava

PŘIPRAVENI? MŮŽEME ZAČÍT!

Požádejte o schůzku s učitelským sborem a s rodiči spolužáků vašeho dítěte.

Ujistěte se, že dochází k efektivnímu předávání informací během různých zvláštních akcí.

Naplánujte si schůzku s třídní učitelkou/učitelem a doprovázejícími učiteli v případě školních výletů nebo škol v 
přírodě trvajících jeden nebo více dní.

Požádejte o schůzku s učiteli školky nebo školy.

Požádejte o schůzku se zaměstnanci školní jídelny.

Během školního roku:

Než začne školní rok:



KONTROLNÍ SEZNAM PRO ŠKOLY/ŠKOLKY -
PRVNÍ SCHŮZKA

 Co je to lepek a co je nesnášenlivost lepku? Krátce informujte učitele o nesnášenlivosti lepku a o tom, jaký 
má lepek vliv na zdraví vašeho dítěte. Snažte se nepoužívat lékařské termíny. Stačí, když zdůrazníte, že je důležité 
dodržovat přísná pravidla chování a stravy. Ihned zjistíte, nakolik je učitel s tímto tématem obeznámen. Na požádání 
můžete poskytnout základní informace o nesnášenlivosti lepku.

 Moje dítě reaguje takto. Krátce vysvětlete, jak lepek ovlivňuje zdraví vašeho dítěte a jak vypadá jeho reakce na 
konzumaci lepku i v malém množství. Nezapomeňte poskytnout základní telefonní čísla pro případ nouze.

 Nepanikařte. Jasně uveďte, že pro zdraví vašeho dítěte je potřeba ve škole přísně dodržovat určitá pravidla 
chování a stravy. Předejte brožuru se stručnými informacemi a letáček s hlavními hygienickými pravidly platnými pro 
ty, kdo trpí nesnášenlivostí lepku.

 Není to život ve skleníku. Učitel musí vědět, že není důvod vaše dítě litovat ani mu nějak bránit v kontaktu s ostatními 
dětmi, protože není nemocné. Jediné, co potřebuje, je některá jídla a potravinové výrobky nahradit bezlepkovými.

 Kontaminace ve třídě. Vysvětlete, že lepek se nachází nejenom v některých obilovinách, ale že se také používá 
v různých potravinových výrobcích jako pojivo. Kontaminaci lepkem lze zabránit dodržováním přísných hygienických 
pravidel.

 Zodpovězte jejich otázky. Projděte si stručné informace a pravidla s učitelem společně a zodpovězte případné 
otázky. Uveďte příklad konkrétních situací, v nichž existuje pravděpodobnost, že se vaše dítě dostane do styku s 
lepkem (například pokud se bude dělit o jídlo s ostatními dětmi nebo pokud se drobky z talíře po jiném dítěti 
dostanou na jeho talíř během oslavy atd.).

 Není prostor pro improvizaci. Pokud se vyskytnou nějaké pochybnosti ohledně složení konkrétního výrobku, je 
lepší se zeptat nebo jej dítěti vůbec nenabízet. Není možné riskovat třeba tím, že dítě dostane vzorek ochutnat, protože 
celiakie bohužel nezná žádné výjimky.

 Výlety a školní akce. Během školního roku školky i školy organizují různé akce, během nichž se očekává, že děti 
budou jíst. Pokud máte tu příležitost, nabídněte, že koupíte všem dětem bezlepkové jídlo – bezlepkovou čokoládu, 
sladkosti i další chutné občerstvení.

 Sdílení znalostí. Zvažte spolu s učitelem, jestli bude vhodné informovat o situaci vašeho dítěte i ostatní učitele. 
Pomozte vysvětlit situaci i spolužákům vašeho dítěte například tím, že připravíte hodinu věnovanou nesnášenlivosti 
lepku.

 Informování rodičů a učitelů. Buďte k dispozici pro případ, že bude potřeba poskytnout nějaké informace či 
vysvětlení třídní radě, ostatním rodičům nebo učitelskému sboru. Naplánujte spolu s učitelem plán dalších kroků a 
připravte si informační materiály jako například leták, ve kterém budou shrnuty základní pokyny. Zdůrazněte, jak je 
důležité pečlivě dodržovat praktické, hygienické a výživové standardy, a nezavalujte posluchače klinickými detaily. 
Vaším cílem je zajistit, že vaše dítě bude v bezpečném prostředí, a ne uspořádat konferenci o nesnášenlivosti lepku.

 Návštěva školní jídelny. Požádejte učitele, ať vás doprovodí do školní jídelny, kde si budete moct promluvit se 
zaměstnanci a nabídnout, že se na vás mohou obrátit v případě, že budou mít jakékoliv pochybnosti. Čím lepší bude 
komunikace se zaměstnanci, kteří se o vaše dítě starají, tím snazší a příjemnější bude bezlepkový školní den pro 
všechny.

 Všem poděkujte. Nezapomeňte vždy vyjádřit, že jste vděční za to, že si vás vyslechli. Aby vaše dítě mohlo být ve 
škole v naprostém klidu, musíte se být schopni spolehnout na produktivní a dlouhotrvající spolupráci.

POKUD U ROZHOVORU NEBYLO VAŠE DÍTĚ,
ŘEKNĚTE MU, JAK TO PROBÍHALO.



NAPOPRVÉ VŠECHNO VYŽADUJE VELKÉ ÚSILÍ, ALE 
NAPODRUHÉ UŽ BUDETE DOBŘE PŘIPRAVENI A VŠECHNO 
PŮJDE HLADCE.

KONTROLNÍ SEZNAM PRO ŠKOLNÍ VÝLETY

DOMLUVTE SI PŘEDEM SCHŮZKU S UČITELI A PROBERTE S NIMI PŘED VÝLETEM NÁSLEDUJÍCÍ BODY:

  Po jaké trase se pojede? V jakých situacích se bude konzumovat jídlo? Jaká je struktura jídelníčku?

 Je ten, kdo bude vařit, obeznámen s problémy souvisejícími s nesnášenlivostí lepku? Je možné vedoucí restaurace 
kontaktovat osobně?

 Je možné poskytnout vedoucímu výletu nebo dítěti shrnutí základních hygienických standardů pro vaření bez 
lepku nebo, což je ještě lepší, takové pokyny poslat zaměstnancům kuchyně, aby se zabránilo nedorozumění?

 Je k dispozici dost místa na převoz potřebných zásob? Proberte plán na každý den s dítětem. Může být dobrý 
nápad zabalit jídlo pro jednotlivé dny zvlášť.

 Bylo by možné uvařit bezlepkové jídlo nebo přílohy pro všechny? Dejte učiteli seznam povolených, riskantních a 
zakázaných potravin pro ty, kdo mají nesnášenlivost lepku.

 Je kuchyně restaurace dostatečně připravená a vybavená na přípravu bezlepkových jídel?

 Může být užitečné si předem zjistit, kde se v destinaci výletu prodávají bezlepkové výrobky, a to například na 
stránkách www.schaer.com.

 U delších pobytů připravte nákupní seznam, který si dítě může vzít s sebou.

 Připravte si seznam restaurací, pizzerií a obchodů se zmrzlinou, které v destinaci výletu nabízejí bezlepkové jídlo. 
Pro více informací si můžete stáhnout aplikaci Schär Gluten Free. 

 V PŘÍPADĚ NOUZE. Dejte učitelům své telefonní číslo a popište jim, jaké příznaky se u vašeho syna objevují, pokud 
omylem sní lepek.

Školní výlety jsou pro bezlepkovou dietu vašeho dítěte velkou zkouškou. Pečlivé plánování vyžadují 
zejména cesty, které trvají několik dní. Je užitečné toho předem vysvětlit, naplánovat a připravit co nejvíc, aby se 
vaše dítě během výletu nemuselo trápit otázkou, kde sehnat bezlepkové jídlo.

Je důležité, aby všichni chápali, že striktní bezlepková dieta je pro zdraví vašeho dítěte zcela nezbytná. Bohužel žádné 
omyly ani přešlapy nejsou dovoleny.



KONTROLNÍ SEZNAM - ŠKOLNÍ JÍDELNA

 Co je to lepek a co je nesnášenlivost lepku? Stručně vysvětlete, co je to nesnášenlivost lepku, a jasně uveďte, 
že jakékoliv porušení bezlepkové diety by mělo negativní dopad na zdraví a blaho vašeho dítěte.

 Výjimky se nepovolují. Informujte kuchaře a případně i veškerý personál kuchyně, že příprava bezlepkové stravy 
znamená nutnost zavést určitá hygienická pravidla, v nichž není možné dělat výjimky.

 Povolené, riskantní, zakázané. Je potřeba jasně stanovit, které potraviny a ingredience jsou u bezlepkové diety 
povolené a které jsou zakázané. Pokud je to možné, řekněte, že jste ochotni každou ingredienci zkontrolovat sami, 
abyste zajistili, že neobsahuje žádný lepek, rozptýlili pochybnosti a zabránili přehmatům.

 Bezlepkový jídelníček. Zjistěte, jestli už existuje jídelníček sestavený pro osoby s nesnášenlivostí lepku nebo jestli 
existuje možnost připravit speciální jídelníček pro vaše dítě.

 Pravidla pro bezlepkovou kuchyni. Předejte vytištěné základní informace a letáček s pravidly bezlepkového vaření, 
který jste si vzali s sebou. Jednotlivé body proberte podrobně s kuchařem a pokuste se rozptýlit jeho pochybnosti.

 Pomůcky. Zkuste zjistit, jestli už kuchyně nemá zónu pro bezlepkové vaření, a zdůrazněte, jak důležité je si před 
přípravou bezlepkových pokrmů umýt ruce, všechno kuchyňské náčiní i pracovní plochy.

 Kontaminace. Zdůrazněte, že i minimální množství lepku může vašemu dítěti ublížit. Proto je velmi důležité udržovat 
kuchyňské náčiní a vybavení čisté.

 Nabídněte řešení. Řekněte, že jste vždy k dispozici, pokud bude potřeba pomoc, vysvětlení nebo nějaké konkrétní 
řešení, a že existuje mnoho bezlepkových a mražených surovin, které v kuchyni pomáhají.

PODAŘILO SE VÁM VZBUDIT ZÁJEM KUCHAŘE A UČITELŮ O 
BEZLEPKOVOU STRAVU A CHCETE ZJISTIT VÍC?

Navštivte online portál společnosti Schär, kde je 
zdarma k dispozici řada osvědčených receptů a 
obecných informací i mnoho dalších služeb.

Sjednejte si krátce před začátkem školního roku osobní schůzku se zaměstnanci školy nebo školky. Při této příležitosti 
zjistěte, jestli už mají zaměstnanci jídelny s nesnášenlivostí lepku předchozí zkušenosti, abyste se mohli lépe připravit.

Pokud je to možné, vezměte s sebou něco dobrého, co jste uvařili sami, nebo hotové bezlepkové jídlo na ochutnání. 
To vám pomůže zjistit, kolik úsilí budete muset vynaložit na to, abyste všichni společně našli dobré řešení, které zaručí 
vašemu dítěti řádnou bezlepkovou dietu.
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