
AKO ZAČAŤ 
BEZ LEPKU 

V ŠKÔLKE A V ŠKOLE



Začína sa písať nová kapitola ich života. Radosť detí na začiatku nového 
dobrodružstva často sprevádzajú obavy rodičov, ktorí sa boja, že nedokážu 
udržať bezlepkovú diétu svojich detí pod kontrolou. Všeobecne sa dá 
povedať, že deti sa rýchlo naučia rozlišovať medzi tým, čo je dovolené, a 
tým, čo nie je. Napriek tomu je váš potomok mimo svoj domov vystavený 
mnohým novým situáciám. Práve teraz je dôležitejšie ako kedykoľvek 
predtým, aby tí, ktorí sa o neho starajú, o jeho neznášanlivosti lepku vedeli, 
a aby ste vy boli pripravení zamestnancom školy pomôcť.

V kontrolných zoznamoch nižšie vám spoločnosť Schär poskytuje niekoľko 
jednoduchých pokynov, ktoré vám pomôžu zaistiť, že vaše dieťa bude v 
škôlke a škole v bezpečí, a bude sa tam mať dobre. Dialóg s učiteľmi a 
zamestnancami jedální je potrebné začať čo najskôr, aby všetci mali čas sa 
prispôsobiť a boli lepšie pripravení novej situácii čeliť.

Dohodnite si osobné stretnutie s učiteľmi zo školy alebo zo 
škôlky krátko pred začiatkom školského roka. Môžete skúsiť 
vziať so sebou na schôdzku nejakú bezlepkovú dobrotu 
na prelomenie ľadov. Najskôr si ale v kľude prečítajte 
nasledujúci zoznam.

Je dôležité, aby ste boli schopní ponúknuť konkrétne 
riešenia (napríklad informačné materiály, predvarené jedlo), 
aby nemuseli hneď na začiatku čeliť nutnosti zdĺhavého 
hľadania riešení. Pokúste sa do plánovania a prípravy 
čo najviac zapojiť svoje dieťa, aby získalo pocit vlastnej 
zodpovednosti a cítilo sa vo zvládaní svojej neznášanlivosti 
lepku bezpečne a nezávisle.

Kontrolné zoznamy na nasledujúcich stranách slúžia ako 
jednoduché pokyny pre dialóg so zamestnancami školy 
alebo škôlky.

Príprava

PRIPRAVENÍ? MÔŽEME ZAČAŤ!

Požiadajte o stretnutie s učiteľským zborom a s rodičmi spolužiakov vášho dieťaťa.

Uistite sa, že dochádza k efektívnemu odovzdávaniu informácií počas rôznych špeciálnych podujatí.

Naplánujte si stretnutie s triednou radou a sprevádzajúcimi učiteľmi v prípade školských výletov alebo škôl v 
prírode trvajúcich jeden, či viac dní.

Požiadajte o stretnutie s učiteľmi škôlky alebo školy.

Požiadajte o stretnutie so zamestnancami školskej jedálne.

Počas školského roka:

Než začne školský rok:



KONTROLNÝ ZOZNAM PRE ŠKOLY/ŠKÔLKY -
PRVÁ SCHÔDZKA

 Čo je to lepok a čo je neznášanlivosť lepku? Krátko informujte učiteľa o neznášanlivosti lepku a o tom, aký 
má lepok vplyv na zdravie vášho dieťaťa. Snažte sa nepoužívať lekárske termíny. Stačí, keď zdôrazníte, že je dôležité 
dodržiavať prísne pravidlá správania a výživy. Ihneď zistíte, nakoľko je učiteľ s touto témou oboznámený. Na požiadanie 
môžete poskytnúť základné informácie o neznášanlivosti lepku.

 Môj syn reaguje takto. Krátko vysvetlite, ako lepok ovplyvňuje zdravie vášho dieťaťa a ako vyzerá jeho reakcia na 
konzumáciu lepku aj v malom množstve. Nezabudnite poskytnúť základné telefónne čísla pre prípad núdze.

 Nepanikárte. Jasne uveďte, že pre zdravie vášho dieťaťa je potrebné v škole prísne dodržiavať určité pravidlá 
správania a výživy. Odovzdajte brožúru so stručnými informáciami a letáčik s hlavnými hygienickými pravidlami platnými 
pre tých, ktorí trpia neznášanlivosťou lepku.

 Nie je to život v skleníku. Učiteľ musí vedieť, že nie je dôvod vaše dieťa ľutovať, ani mu nejako brániť v kontakte 
s ostatnými deťmi, pretože nie je choré. Jediné, čo potrebuje, je niektoré jedlá a potravinové výrobky nahradiť 
bezlepkovými.

 Kontaminácia v triede. Vysvetlite, že lepok sa nachádza nielen v niektorých obilninách, ale že sa tiež používa 
v rôznych potravinových výrobkoch ako spojivo. Kontaminácii lepkom možno zabrániť dodržovaním prísnych 
hygienických pravidiel.

 Odpovedzte na ich otázky. Prejdite si stručné informácie a pravidlá s učiteľom spoločne a odpovedzte na 
prípadné otázky. Uveďte príklad konkrétnych situácií, v ktorých existuje pravdepodobnosť, že sa vaše dieťa dostane 
do styku s lepkom (napríklad, ak sa bude deliť o jedlo s ostatnými deťmi, alebo, ak sa omrvinky z taniera po inom 
dieťati dostanú na jeho tanier počas oslavy atď.).

 Nie je priestor pre improvizáciu. Ak sa vyskytnú nejaké pochybnosti ohľadom zloženia konkrétneho výrobku, 
je lepšie sa opýtať, alebo ho dieťaťu vôbec neponúkať. Nie je možné riskovať napríklad tým, že dieťa dostane kúsok 
ochutnať, pretože celiakia bohužiaľ nepozná žiadne výnimky.

 Výlety a školské akcie. V priebehu školského roka škôlky i školy organizujú rôzne akcie, počas ktorých sa 
predpokladá, že deti budú jesť. Ak máte príležitosť, ponúknite, že kúpite všetkým deťom bezlepkové jedlo - bezlepkovú 
čokoládu, sladkosti i ďalšie chutné občerstvenie.

 Zdieľanie znalostí. Zvážte spolu s učiteľom, či bude vhodné informovať o situácii vášho dieťaťa aj ostatných učiteľov. 
Pomôžte vysvetliť situáciu aj spolužiakom vášho dieťaťa napríklad tým, že pripravíte hodinu venovanú neznášanlivosti 
lepku.

 Informovanie rodičov a učiteľov. Buďte k dispozícii pre prípad, že bude potrebné poskytnúť nejaké informácie, či 
vysvetlenie triednej rade, ostatným rodičom alebo učiteľskému zboru. Naplánujte spolu s učiteľom kalendár ďalších 
krokov a pripravte si informačné materiály ako napríklad leták, v ktorom budú zhrnuté základné pokyny. Zdôraznite, 
ako je dôležité starostlivo dodržiavať praktické, hygienické a výživové štandardy, a nezavaľujte poslucháčov klinickými 
detailmi. Vaším cieľom je zabezpečiť, že vaše dieťa bude v bezpečnom prostredí, a nie usporiadať konferenciu o 
neznášanlivosti lepku.

 Návšteva školskej jedálne. Požiadajte učiteľa, nech vás odprevadí do školskej jedálne, kde sa budete môcť 
porozprávať so zamestnancami a ponúknuť im, že sa na vás môžu obrátiť v prípade, že budú mať akékoľvek 
pochybnosti. Čím lepšia bude komunikácia so zamestnancami, ktorí sa o vaše dieťa starajú, tým ľahší a príjemnejší 
bude bezlepkový školský deň pre všetkých.

 Všetkým poďakujte. Nezabudnite vždy vyjadriť, že ste vďační za to, že si vás vypočuli. Aby vaše dieťa mohlo byť v 
škole v úplnom kľude, musíte byť schopní spoľahnúť sa na produktívnu a dlhotrvajúcu spoluprácu. Ak pri rozhovore 
nebolo vaše dieťa, povedzte mu, ako to prebiehalo.

POKIAĽ PRI ROZHOVORE NEBOLO VAŠE DIEŤA,
POVEDZTE MU AKO TO PREBIEHALO.



PRVÝKRÁT VŠETKO VYŽADUJE VEĽKÉ ÚSILIE, ALE 
DRUHÝKRÁT UŽ BUDETE DOBRE PRIPRAVENÍ A VŠETKO 
PÔJDE HLADKO.

KONTROLNÝ ZOZNAM PRE ŠKOLSKÉ VÝLETY

DOHODNITE SI VOPRED SCHÔDZKU S UČITEĽMI A PREBERTE S NIMI PRED VÝLETOM NASLEDUJÚCE BODY:

 Po akej trase sa pôjde? V akých situáciách sa bude konzumovať jedlo? Aká je štruktúra jedálnička?

 Je ten, kto bude variť, oboznámený s problémami súvisiacimi s neznášanlivosťou lepku? Je možné vedúceho 
reštaurácie kontaktovať osobne?

 Je možné poskytnúť vedúcemu výletu alebo dieťaťu zhrnutie základných hygienických štandardov pre varenie bez 
lepku, alebo ešte lepšie, tieto pokyny poslať zamestnancom kuchyne, aby sa zabránilo nedorozumeniu?

 Je k dispozícii dosť miesta na prevoz potrebných zásob? Preberte plán na každý deň s dieťaťom. Zabaliť jedlo pre 
jednotlivé dni zvlášť môže byť dobrý nápad.

 Bolo by možné uvariť bezlepkové jedlo alebo prílohy pre všetkých? Dajte učiteľovi zoznam povolených, riskantných 
a zakázaných potravín pre tých, ktorí majú neznášanlivosť lepku.

 Je kuchyňa reštaurácie dostatočne pripravená a vybavená na prípravu bezlepkových jedál?

 Môže byť užitočné dopredu si zistiť, kde sa v destinácii výletu predávajú bezlepkové výrobky, a to napríklad na 
stránkach www.schaer.com.

 Pri dlhších pobytoch pripravte nákupný zoznam, ktorý si dieťa môže vziať so sebou.

 Pripravte si zoznam reštaurácií, pizzerií a obchodov so zmrzlinou, ktoré v destinácii výletu ponúkajú bezlepkové 
jedlo. Pre viac informácií si môžete stiahnuť aplikáciu Schär Gluten Free.

 V PRÍPADE NÚDZE. Dajte učiteľom svoje telefónne číslo a popíšte im, aké príznaky sa u vášho syna objavujú, ak 
omylom zje lepok.

Školské výlety sú pre bezlepkovú diétu vášho dieťaťa veľkou skúškou. Starostlivé plánovanie vyžadujú 
najmä cesty, ktoré trvajú niekoľko dní. Je užitočné vopred vysvetliť, naplánovať a pripraviť čo najviac, aby sa vaše 
dieťa počas výletu nemuselo trápiť otázkou, kde zohnať bezlepkové jedlo.

Je dôležité, aby všetci chápali, že striktná bezlepková diéta je pre zdravie vášho dieťaťa úplne nevyhnutná. Bohužiaľ 
žiadne omyly ani prešľapy nie sú dovolené.



KONTROLNÝ ZOZNAM - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

 Čo je to lepok a čo je neznášanlivosť lepku? Stručne vysvetlite, čo je to neznášanlivosť lepku, a jasne uveďte, že 
akékoľvek porušenie bezlepkovej diéty by malo negatívny vplyv na zdravie a blaho vášho dieťaťa.

 Výnimky sa nepovoľujú. Informujte kuchára a prípadne i všetok personál kuchyne, že príprava bezlepkovej stravy 
znamená nutnosť zaviesť určité hygienické pravidlá, v ktorých nie je možné robiť výnimky.

 Povolené, riskantné, zakázané. Je potrebné jasne stanoviť, ktoré potraviny a ingrediencie sú pri bezlepkovej diéte 
povolené, a ktoré sú zakázané. Ak je to možné povedzte, že ste ochotní každú ingredienciu skontrolovať sami, aby ste 
zabezpečili, že neobsahuje žiadny lepok, rozptýlili pochybnosti a zabránili prešľapom.

 Bezlepkový jedálniček. Zistite, či už existuje jedálniček zostavený pre osoby s neznášanlivosťou lepku, alebo, či 
existuje možnosť pripraviť špeciálny jedálny lístok pre vaše dieťa.

 Pravidlá pre bezlepkovú kuchyňu. Odovzdajte vytlačené základné informácie a letáčik s pravidlami bezlepkového 
varenia, ktorý ste si vzali so sebou. Jednotlivé body preberte podrobne s kuchárom a pokúste sa rozptýliť jeho 
pochybnosti.

 Pomôcky. Skúste zistiť, či už kuchyňa má zónu pre bezlepkové varenie, a zdôraznite, aké dôležité je umyť pred 
prípravou bezlepkových pokrmov ruky, všetko kuchynské náčinie i pracovné plochy.

 Kontaminácia. Zdôraznite, že aj minimálne množstvo lepku môže vášmu dieťaťu ublížiť. Preto je veľmi dôležité 
udržiavať kuchynské náradie a vybavenie čisté.

 Ponúknite riešenie. Povedzte, že ste vždy k dispozícii, ak bude treba pomoc, vysvetlenie alebo nejaké konkrétne 
riešenie, a že existuje mnoho bezlepkových a mrazených surovín, ktoré v kuchyni pomáhajú.

PODARILO SA VÁM VZBUDIŤ ZÁUJEM KUCHÁRA A UČITEĽOV O 
BEZLEPKOVÚ STRAVU, A CHCETE ZISTIŤ VIAC?

Navštívte online portál spoločnosti Schär, kde je 
zadarmo k dispozícii množstvo osvedčených receptov, 
všeobecných informácií i mnoho ďalších služieb.

Dohodnite si krátko pred začiatkom školského roka osobné stretnutie so zamestnancami školy alebo škôlky. Pri tejto 
príležitosti zistite, či už majú zamestnanci jedálne s neznášanlivosťou lepku predchádzajúce skúsenosti, aby ste sa 
mohli lepšie pripraviť.

Ak je to možné, vezmite so sebou niečo dobré, čo ste uvarili sami, alebo hotové bezlepkové jedlo na ochutnanie. To 
vám pomôže zistiť, koľko úsilia budete musieť vynaložiť na to, aby ste všetci spoločne našli dobré riešenie, ktoré zaručí 
vášmu dieťaťu riadnu bezlepkovú diétu.
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