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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na stravování dětí předškolního věku ve školní jídelně. Je rozdělena 

na dvě části, teoretickou a praktickou. 

V úvodu teoretické části je popsána historie školního stravování. Hlavní část je tvořena popisem 

základních složek potravy a výživovým doporučením pro dané věkové kategorie. Závěrem je 

zmíněna legislativa školního stravování. 

Praktická část je zaměřena na hodnocení jídelního lístku s ohledem na pestrost, použití a 

zpracování surovin. Dalším kritériem je naplnění spotřebního koše v souladu s vyhláškou č. 

107/2005 Sb. Součástí hodnocení je i návrh úpravy jídelního lístku. Podklady k hodnocení jsou 

získány od odpovědných osob školních jídelen v období dvou po sobě jdoucích měsíců. Provozy 

jsou zastoupeny v počtu třech městských jídelen a třech obecních.  

 

klíčová slova: školní jídelna, nutriční doporučení, pestrost jídelníčku, spotřební koš, výživa dětí 

 

  



ABSTRACT  

 

The bachelor's thesis focuses on eating preschool children in the school canteen. It is divided into 

two parts, theoretical and practical.  

The introduction of the theoretical part describes the history of school meals.  

The main part consists of a description of the basic components of food and nutritional 

recommendations for given age categories. At the end the legislation on school meals is 

mentioned.  

The practical part is focused on the rating the menu with regard to the variety, use and processing 

of raw materials. Another criterion is the filling of the consumer basket in accordance with Decree 

No. 107/2005 Coll. Part of the evaluation is also a proposal to modify the menu.  

The materials for the evaluation are obtained from the responsible persons of the school 

canteens for a period of two consecutive months. The operations are represented in the number 

of three municipal canteens and three communal. 

 

keywords: school canteen, nutritional recommendations, variety of menu, consumer basket, 
child nutrition  
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá stravováním dětí předškolního věku ve školní jídelně. Stravování ve 

školní jídelně je v široké veřejnosti velmi diskutované téma, častokrát slyšíme, že tohle či ono jídlo 

nám zošklivila právě školní jídelna. Kdo by neznal výraz UHO – univerzální hnědá omáčka, 

samozřejmě s těstovinami, komu by se také chtěly loupat brambory… Nutno podotknout, že 

takové názory vychází spíše od rodičů.  

Záporný názor na školní jídelny se dlouhodobě snaží vyvracet společnosti, které se zabývají 

výživou. Snaží se přiblížit danou problematiku, vysvětlit úskalí a nutriční doporučení. Personálu 

jídelen pomáhají různými školeními, kurzy a konferencemi.  Zdůrazňují propracovanost systému, 

která není nikde jinde ve světě. Dostupnost pestré stravy, která splňuje hygienické a nutriční 

požadavky není všude samozřejmostí.  

Práce porovnává jídelní lístky z vybraných šesti školních jídelen mateřských škol Ústeckého kraje 

s Nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši, zároveň zkoumá 

naplnění požadavků vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.    
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2. Teoretická část 

 

2.1. Školní stravování 

Úvodní ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

definuje školní stravování takto: Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, 

studenty a další osoby, jímž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného 

přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo 

internátních služeb (Vyhláška č.107/2005 Sb.). 

Děti v mateřské škole musí denně odebírat jídlo v rozsahu pobytu v zařízení. Při celodenním 

pobytu v zařízení dítě sní oběd, jedno předcházející (přesnídávka) a jedno navazující (svačina) 

doplňkové jídlo. V případě polodenního pobytu se jedná o konzumaci oběda a jednoho 

doplňkového jídla předcházejícího nebo navazujícího. Výjimku tvoří internátní zařízení, kde děti 

odebírají dvě hlavní jídla – oběd, večeře a doplňková jídla – snídaně, přesnídávka, svačina. Za 

předpokladu, že snídaně přestavuje 18 % z celkového denního příjmu, přesnídávka 15 %, oběd 35 

%, svačina 10 % a večeře 22 % je nutné dbát na kvalitu i kvantitu připravených pokrmů. Pokud je 

dítě v mateřské škole pouze dopoledne konzumuje v zařízení 50 % předpokládaného denního 

příjmu, v případě celodenního pobytu příjme 60 %.  Za kvalitu použitých surovin zodpovídá 

vedoucí školní jídelny již při nákupu a následném skladování surovin a kuchaři při zpracování 

potravin a výdeji hotových jídel.  Kvantitu lze sledovat rozsahem naplnění „spotřebního koše“, 

který je součástí vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě onemocnění dítěte potravinovou alergií nebo intolerancí je nutné připravit stravu 

v režimu dietního stravování, to udává vyhláška č. 210 ze dne 26. června 2017, kterou se mění 

vyhláška 107/2005 Sb. Tato vyhláška vymezuje, kdo schvaluje jídelní lístky a receptury pro dietní 

stravování. Dietní strava je poskytována na základě lékařského potvrzení a nesmí být překážkou 

v přijetí dítěte do mateřské školy. Nejčastější alergií u dětí předškolního věku je alergie na 

bílkovinu kravského mléka a časté jsou i kombinace různých alergií.  

 

2.1.1. Historie 

Školní stravování ovlivňuje celé generace dětí a dopívajících. Jídlo ve školní jídelně často 

představuje větší část celodenní stravy a u mnohých dětí jediné teplé jídlo za den. 

Historie školního stravování sahá do 40. let 20. století, kdy po 2. světové válce vznikaly první školní 

jídelny. Válkou zdecimovaná společnost trpěla nedostatečnou výživou a tím i zhoršeným 

zdravotním stavem. Školy byly zásobovány hlavně z armádních zásob. V 50. letech se postupně 

zvyšovala zaměstnanost žen – matek, to vedlo k nárůstu strávníků a položení základů legislativy 

školního stravování. V roce 1953 převzalo odpovědnost za školní stravování Ministerstvo školství. 

Byly vytvořeny první směrnice finančních normativů na nákup potravin a poplatků za stravování. O 

deset let později byly pro školní stravování vydané výživové normy, dnes známé jako spotřební 

koš, později byly zohledněny věkové skupiny strávníků. Zájem o stravování ve školních jídelnách 
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neustále narůstal, v 70. letech musel být stav regulován různými směrnicemi. 80. léta minulého 

století se nesou ve znamení záměny kvantity za kvalitu, umožnil to systém kontrol. V každém 

okresu bylo zřízeno středisko školního stravování. Působila tam metodička, na kterou se mohly 

vedoucí jídelen obrátit v případě dotazu, a také se ve středisku vychovávala nová generace 

kuchařek. Počet kvalifikovaných pracovníků vzrostl na 90 %, v 50. letech to bylo pouhých 5 %. Tato 

střediska po roce 1990 zanikla, na dotazy částečně odpovídají pracovníci hygienických stanic. 

Kontrolní činnost provádí Česká školní inspekce. 

 

2.2. Významné složky potravy 

Základní složky potravy se rozdělují na makronutrienty a mikronutrienty. Makronutrienty jsou 

látky, které organismu dodávají energii a musíme je přijímat ve větším množství, patří mezi ně 

bílkoviny, sacharidy, tuky. Jejich denní příjem je větší než 100 mg. Oxidací těchto živin se získá z 1 

g bílkovin, stejně jako z 1 g sacharidů 17 kJ (4,1 kcal), z 1 g tuků se získá 37 kJ (9 kcal), z 1g 

alkoholu 28 kJ (7 kcal) (Svačina, 2013). Mezi mikronutrienty řadíme vitaminy a minerální látky, 

z hlediska přijímaného množství je dělíme na mikroelementy (1 - 100 mg/den) a stopové prvky (v 

mikrogramech za den). 

Ve školní jídelně mateřské školy se setkáváme s věkovými kategoriemi, pro které jsou různá 

doporučení. Nejpočetnější skupinou jsou děti ve věku 3 – 6 let, to je standardní věk, ve kterém 

děti navštěvují mateřskou školu. V případě odkladu nástupu do základní školy děti spadají do 

kategorie 7 – 10 let. Do mateřské školy je možné přijmout děti po dovršení věku 2 let. 

Věková skupina 2 – 3 roky je batolecím obdobím, kdy oproti předešlému kojeneckému věku 

dochází ke zpomalení růstu. Děti začínají být samostatnější v krmení, jsou schopné kousat a 

přijímat jídla tužší konzistence. Formují se stravovací návyky a preference chutí, zatím ještě 

převládá sladká chuť. Z důvodu vysoké potřeby vápníku je doporučováno podávat mléko a mléčné 

výrobky 3 x denně. Aby u dětí nedošlo k negativnímu vývoji psychomotorických schopností, je 

nutné dbát na dostatečný příjem železa. Obiloviny by měly být podávané 3x denně (částečně 

celozrnné), zelenina 1 – 2 x denně, ovoce 1 – 2 x denně (různé druhy), mléko a mléčné výrobky 2 – 

3 x denně, maso libové 2 x denně, luštěniny je nutné střídat s masem (Zlatohlávek, 2016). Pro tuto 

věkovou skupinu nejsou dosud zákonem stanovené výživové doporučení pro školní stravování a 

nepracuje s ní ani spotřební koš ve vyhlášce 107/2005 Sb., o školním stravování.  

Ve věku 3 – 6 let je růst pozvolný a pravidelný, stravovací návyky jsou téměř samostatné. V tomto 

období se děti začínají prosazovat a odmítat některé pokrmy, zároveň je tento věk velmi důležitý 

pro zakotvení stravovacích zvyklostí. Velikost žaludku je ještě malá, proto by mělo být jídlo 

rozděleno na 5 – 6 porcí denně. Základem stravy jsou obiloviny, ovoce, zelenina. Potřebné 

množství bílkovin pokryje 1 porce masa denně, vhodné je střídat různé druhy mas (hovězí, telecí, 

drůbeží, králičí, vepřové). Alespoň 2 x týdně zařazujeme do jídelníčku ryby a luštěniny. Uzeniny se 

nedoporučují vůbec, nebo jen zřídka v podobě šunky nejvyšší kvality. Z nápojů preferujeme 

neperlivou vodu, ředěné ovocné džusy nebo šťávy, čaje střídáme ovocné, zelené, bylinkové, 

slazené nápoje nelze doporučit. Množství tekutin nejméně 1 litr za den. Výživová doporučení jsou 

zakotvena v legislativě školního stravování.  
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Tabulka č. 1 Výživová doporučení pro věk 3 -6 let pro celodenní stravování (dle vyhlášky č. 48/1993 

Sb.) 

 Jednotka  Množství  

energie kJ 7200 

bílkoviny g 42 + 24 (r) 

tuky g 60 

sacharidy g 230 

vápník mg 930 

železo mg 11 

vitamin A µg RE 640 

vitamin B1 mg 0,8 

vitamin B2 mg 1,2 

vitamin C mg 42 

Zdroj: Vyhláška 48/1993 Sb., o školním stravování 

Věk mezi 7. – 10. rokem života je důležitý pro osvojení si zásad zdravé výživy a pravidelnosti 

stravování. Nutriční potřeby se výrazně neliší od předchozího období, celkový energetický příjem 

je nutné přizpůsobit fyzické aktivitě dítěte. Věková skupina je rovněž zahrnuta v legislativě. 

Tabulka č. 2 Výživová doporučení pro věk 7 - 11 let pro celodenní stravování (dle vyhlášky č. 

48/1993 Sb.) 

 Jednotka  Množství  

energie kJ 9000 

bílkoviny g 45 + 35 (r) 

tuky g 69 

sacharidy g 310 

vápník mg 780 

železo mg 15 
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vitamin A µg RE 700 

vitamin B1 mg 1,0 

vitamin B2 mg 1,2 

vitamin C mg 52 

Zdroj: Vyhláška 48/1993 Sb., o školním stravování 

 

2.2.1. Bílkoviny 

Bílkoviny (proteiny) jsou makromolekulární látky skládající se z několika set až tisíců aminokyselin 

spojených peptidovou vazbou. Tvoří přibližně 17 % tělesné hmotnosti člověka a jsou základem 

všech enzymů, řady hormonů, hemoglobinu, myoglobinu, feritinu, aktinu, myozinu, albuminů, 

globulinů, kolagenu, lipoproteinů, nukleoproteinů a dalších látek (Holeček, 2006). Potravou přijaté 

bílkoviny se začínají trávit v žaludku, kde kyselé prostředí aktivuje endopeptidázu pepsin. Pepsin 

štěpí vazby aromatických aminokyselin a také kolagenu, hlavní složku svalové tkáně v mase. 

Trávení pokračuje v duodenu, kde se žaludeční obsah mísí s pankreatickou šťávou, která obsahuje 

další proteolitické enzymy, ty rozkládají polypeptidy vzniklé trávením v žaludku. Pankreatické 

šťávy jsou alkalické a neutralizují kyselý obsah z žaludku. Závěrečná fáze probíhá v kartáčovém 

lemu enterocytů tenkého střeva. Aminokyseliny resorbované ze střeva putují krevní cestou do 

jater a dalších periferních tkání, kde jsou dále metabolizovány.  

V lidském organismu dochází neustále k degradaci a resyntéze bílkovin a tento proces se označuje 

jako proteinový obrat. Ten je nejvyšší u novorozence, kde představuje 17,4 g/kg jedince a klesá na 

3 - 4 g/kg u dospělého a až na 1,9 g/kg u starší populace (Zlatohlávek, 2016). Biologické vlastnosti 

bílkovin určují druhy aminokyselin, pořadí a vzájemné prostorové vazby. Aminokyseliny dělíme na 

esenciální, podmíněně esenciální a neesenciální. Esenciální jsou takové, které si organismus 

nedokáže vytvořit a je tedy závislý na jejich příjmu potravou. Podmíněně esenciální dokáže tělo 

vytvořit samo z prekurzorů, které mu musí být dodány. Aminokyseliny neesenciální organismus 

umí syntetizovat. 

Bílkoviny v potravě jsou živočišného, nebo rostlinného původu. Zdrojem živočišných bílkovin je 

maso. Rostlinné bílkoviny získáváme hlavně z luštěnin a obilovin. Rostlinné bílkoviny jsou 

neplnohodnotné, nicméně směs luštěnin a obilovin jejich kvalitu výrazně zvyšuje a může 

dosáhnout až kvality plnohodnotných bílkovin.  

 

2.2.2. Sacharidy 

Sacharidy jsou jednou ze základních složek potravy, tvoří je mono, di a polysacharidy. 

Monosacharidy tvoří jedna molekula a nejde je dále štěpit, nejznámější je glukosa, fruktosa, 

galaktosa, ribosa. Disacharidy jsou tvořené ze dvou molekul monosacharidů, ve stravě je nejvíce 

zastoupena sacharóza (řepný cukr) tvořená molekulou glukosy a fruktosy, laktosa (mléčný cukr) 
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složená z molekuly glukosy a galaktosy a maltosa (sladový cukr), tu tvoří dvě molekuly glukosy. 

Polysacharidy vznikají spojením až několika tisíců monosacharidů, na rozdíl od mono a disacharidů 

nemají sladkou chuť a nejsou, nebo jen špatně, rozpustné ve vodě. Polysacharid glykogen slouží 

jako zásobárna energie u živočichů, u rostlin je to škrob.  

Trávení sacharidů začíná již v ústech slinnou amylázou, která je ale v kyselém prostředí žaludku 

inaktivována. Nejdůležitější část trávení probíhá v duodenu, kam ústí vývod slinivky břišní, která 

produkuje k tomu potřebné enzymy. Konečná fáze probíhá v kartáčovém lemu sliznice střevní, zde 

dochází ke štěpení disacharidů na monosacharidy. K tomu je nutná přítomnost specializovaných 

enzymů, v případě deficitu některého enzymu dochází k poruchám trávení. Častá je porucha 

tvorby laktázy (štěpí laktosu), projevuje se intolerancí mléka a některých mléčných výrobků. 

 

2.2.3. Tuky 

Tuky jsou energeticky nejvýhodnější živinou. V lidském těle mají nezastupitelnou roli, tvoří 

zásobárnu energie, chrání organismus před únikem tepla, umožňují vstřebávání vitaminů 

rozpustných v tucích, jsou součástí buněčných membrán, jsou nutné pro syntézu steroidních 

hormonů aj.  

Potravou jsou přijímány tuky jako triacylglyceroly, sloučenina glycerolu a třech mastných kyselin. 

Mastné kyseliny navázané na glycerol udávají vlastnosti triacylglycerolu. Podle dvojné vazby 

v uhlíkovém řetězci rozeznáváme nasycené mastné kyseliny (neobsahuje dvojnou vazbu), 

mononenasycené (jedna dvojná vazba) a polynenasycené (více dvojných vazeb). Podle pozice, na 

kterém uhlíku je dvojná vazba, bráno od metylového konce, označujeme mastné kyseliny jako n-3 

(omega-3) a n-6 (omega-6). Trávení tuků probíhá až v duodenu za působení žlučových kyselin a 

pankreatické lipázy. Ve vodném prostředí organismu se tuky shlukují a tvoří velké částice, žlučové 

kyseliny je emulgují a vytváří tak velké množství malých částic s velkým povrchem, kde probíhá 

štěpení. Vstřebávání probíhá v horních částech tenkého střeva. 

Tuky přijímané potravou jsou rostlinného nebo živočišného původu. Živočišné tuky (sádlo, máslo) 

jsou tuhé a obsahují převážně nasycené mastné kyseliny, tuky rostlinného původu (oleje) jsou 

tekuté a mají vysoký podíl nenasycených mastných kyselin.  

 

2.2.4. Vitaminy a minerální látky 

Vitaminy a minerální látky jsou pro zdravý vývoj člověka nepostradatelné, až na některé výjimky si 

je tělo neumí vytvořit samo a musí být přijímány potravou. Pestrou stravou docílíme příjmu 

v dostatečném množství, hypovitaminózy a nedostatečný příjem minerálních látek je dnes 

způsoben častěji v důsledku karenčního stravování v různých alternativních stravovacích směrech 

nebo způsobené onemocněním, nejčastěji trávicího traktu. Zejména při onemocnění střev dochází 

ke sníženému vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích – A,D,E,K, ale i vit. B12 a vápníku.  
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Vitaminy skupiny B 

Vitamin B1 (thiamin) je obsažen v mase, mléce, kvasnicích, luštěninách, neloupaných zrnech 

obilovin a zelenině. Nedostatek se projevuje poruchami paměti, závratěmi, poruchou srdečního 

rytmu. Hlavním zdrojem Vitamin B2 (riboflavin) je maso, vnitřnosti, mléko, vejce, zelenina, 

celozrnné obiloviny. Deficit je vzácný, projevuje se v oblasti úst - praskání koutků, afty. Vitamin B3 

je zastoupen v mase, rybách a obilovinách. Nedostatek se objevuje u lidí, jejichž stravu tvoří 

převážně kukuřice a projevuje se zažívacími poruchami, záněty kůže a demencí (pelagra). Vitamin 

B6 (pyridoxin) je hojně zastoupen v potravinách. Jeho nedostatek se při našich běžných 

stravovacích návycích nevyskytuje. Projevem nedostatku jsou záněty a praskání ústních koutků, 

slizniční a kožní změny, únava, nespavost, periferní neuropatie. Vitamin B12 (kobalamin) se 

vstřebává v tenkém střevě po navázání na vnitřní faktor tvořený v žaludku. Zdrojem jsou pouze 

potraviny živočišného původu, nedostatkem vitaminu mohou trpět vegetariáni, vegani a osoby 

s onemocněním žaludku. Zásoby jsou v těle na 1 – 2 roky.  

Vitamin C 

Zdrojem vitaminu C je hlavně čerstvé ovoce a zelenina, tepelnou úpravou a sušením se ničí. 

Působí protinádorově a protiateroskleroticky. Podílí se na vyzrávání pojivových tkání, jeho 

nedostatek se projevuje krvácením z dásní a vikláním zubů. 

Vitamin A  

Nachází se v potravinách živočišného původů (játra, vaječný žloutek, mléko, máslo) jako retinol. 

Jako prekurzor beta karoten je obsažen ve žlutých, oranžových, červených a tmavozelených 

pigmentech ovoce a zeleniny (mrkev, meruňky, paprika, špenát, brokolice). V lidském organismu 

je důležitý pro dobrý stav sliznic a obnovu pigmentů v sítnici oka. Nedostatek vyvolává poruchy 

zraku. 

Vitamin D 

Vitamin D přijímáme stravou a zároveň si ho tělo umí vytvořit v kůži působením UV záření. 

Zdrojem vitaminu jsou tučné ryby a maso, v poslední době se často fortifikují některé mléčné 

výrobky. Důležitější než příjem stravou je dostatečný pobyt na denním světle. Nedostatek 

způsobuje v dětství rachitidu, v dospělosti osteomalacii. 

Vitamin E 

Vitamin E je důležitý antioxidant, který chrání tukové vrstvy buněčných membrán. Zdrojem je 

mléko, vnitřnosti, rostlinné oleje, obiloviny. 

Vitamin K 

Je obsažen v zelenině, zejména listové, v mléce a mléčných výrobcích, vejcích, mase, ovoci a 

obilovinách. Významným zdrojem je střevní mikroflóra, která v případě léčby antibiotiky může být 

narušena a tím i syntéza vitaminu. Vitamin K se podílí na hemokoagulaci, jeho nedostatek 

způsobuje poruchy srážlivosti krve. 



18 

 

Sodík 

V oblasti výživy má význam ve sloučenině chloridu sodného NaCl, známého jako kuchyňská sůl. 

Dlouhodobě vysoký příjem soli ve stravě vede k zadržování vody v těle ale také mnohem 

vážnějším zdravotním komplikacím jako je vysoký krevní tlak a s tím spojená srdeční onemocnění. 

Vysoký obsah soli obsahují uzeniny, konzervované potraviny, některé druhy sýrů a také pečivo. 

Nedostatek je způsoben spíše zvýšenou ztrátou než nedostatečným příjmem, projevuje se 

celkovou slabostí, únavou, od zmatenosti až po ztrátu vědomí. 

Draslík 

Stejně jako sodík, je draslík nejdůležitějším elektrolytem organismu. Pestrou stravou jeho 

nedostatečný příjem nehrozí, nedostatek je způsoben ztrátami při průjmových onemocněních a 

zvracením. Jeho nadbytek v organismu je způsoben dlouhodobým pití minerálních vod nebo 

funkční poruchou ledvin. Nadbytek vede ke svalové parestezii, zpomalení srdeční činnosti až 

zástavě. Zdrojem je zelenina, ovoce, luštěniny a ořechy.  

Hořčík 

Hořčík je součástí mnoha enzymů a snižuje nervosvalovou dráždivost. Nedostatku v organismu 

může vznikat při průjmových onemocněních, projevem je únava, porucha srdečního rytmu, křeče 

ale také vypadáváním vlasů a zvýšenou lámavostí nehtů. Zdroj je zelenina a luštěniny. 

Vápník 

Spolu s fosforem je vápník důležitý pro tvorbu kostí, přenos mezibuněčných signálů a srážlivost 

krve. Pro jeho vstřebávání a ukládání do kostí je nutná účast vitaminu D. Z hlediska využitelnosti 

vápníku jsou výhodnější živočišné zdroje, ze kterých organismus využije 30 %, z rostlinných jen 5 – 

10 %. Příznaky nedostatku jsou, mimo jiné zmatenost, podráždění, křeče, zvýšená kazivost zubů, 

osteomalacie. Zdrojem je mléko a výrobky z něj, listová zelenina.  

Fosfor 

Stejně jako vápník je součástí kostí, dále se nachází ve vazbě s lipidy, proteiny je součástí 

nukleových kyselin, enzymů. V případě nedostatku dochází k jeho uvolnění z kostí ve sloučenině 

s vápníkem.  Z běžné stravy deficit nehrozí, zdrojem jsou potraviny s vysokým obsahem bílkovin a 

obiloviny.  

Stopové prvky 

Pod pojmem stopové prvky jsou označovány prvky, jejichž celkové množství v organismu je pod 10 

g, tj. 0,1 – 0,2 % celkové hmotnosti organismu. Jedná se o železo, jód, chrom, zinek, měď, selen, 

mangan, nikl, molybden, flor, křemík, cín, vanad, a arzen (Zlatohlávek, 2016). 
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2.3. Doporučení, výživové pyramidy, zdravý talíř 

 

2.3.1. Doporučení 

Poslední přepracování výživových doporučení proběhlo v roce 2012 Společností pro výživu, 

zohledněny byly různé věkové skupiny a také kulinární úpravy potravin. Podle WHO, většina 

hlavních faktorů, které se uplatňují nepříznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. V pořadí 

závažnosti jsou to: nadbytečný příjem soli, vysoký příjem alkoholu, nevhodné složení tuků, vysoký 

příjem energie a nedostatečný příjem ovoce a zeleniny (www.vyzivaspol.cz).  

Velikost doporučovaných porcí se zdá ve srovnání s porcemi pro dospělé malá, často máme 

tendenci dětem „přilepšit“ a porce navyšujeme. Toto chování přispívá k rozvoji nadváhy a 

následně i obezity u dětí.  Z výsledků průzkumu v rámci projektu „Žij zdravě“ vyplývá, že děti 

s nadváhou a obezitou mívají problémy s hmotností i v dospělosti (retrospektivní analýza) 

(Matoulek, 2019). Děti předškolního věku mají malou kapacitu žaludku, měly by jíst 5 x denně.  

 

2.3.2. Vybrané výživové pyramidy 

Vzhledem ke zvyšujícímu se podílu lidí s nadváhou a obezitou ale i jiných civilizačních onemocnění 

v populaci bylo nutné vyjádřit výživová doporučení, která pomáhají onemocněním předcházet, 

jednoduše a snadno pochopitelně. Grafické znázornění pyramidy je záměrné, na základně – 

nejširší části jsou umístěné skupiny potravin, které se mohou konzumovat ve větším množství a 

měly by být na jídelním lístku nejčastěji. Postupné zužování pyramidy doporučuje i snížení 

frekvence a množství spotřeby znázorněných komodit. Na vrcholu jsou uvedeny potraviny, které 

bychom měli jíst jen zcela výjimečně a v omezeném množství. 

První vybranou pyramidu představuje Česká potravinová pyramida z internetových stránek Fórum 

zdravé výživy. Česká potravinová pyramida není návodem k sestavení jídelníčku, ale dává 

doporučení ke skladbě stravy dle výživových doporučení. Vhodnost potravin je řazena i 

v jednotlivých patrech zleva doprava. Na obrázku pyramidy je barevné zobrazení (spektrum barev 

podobné semaforu) a popis nejvhodnější, méně vhodné a jezte výjimečně, napomáhá k pochopení 

pyramidy. Pyramida neřeší extrémy ve stravování, není tedy určena např. pro vegetariány, ale pro 

průměrného českého člověka (www.fzv.cz). Poslední grafická úprava proběhla v roce 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.vyziva/
http://www.fzv.cz/


20 

 

Obrázekč.1 Česká potravinová pyramida 

 

Zdroj: www.fzv.cz  

Další vybranou pyramidou je pyramida určená k edukaci dětí mladšího školního věku. Vychází 

z pyramidy Ministerstva zdravotnictví ČR a oproti jiným je v ní zařazen i pitný režim. Porce jsou 

znázorněné v podobě kostek, doporučené množství přijímaných porcí je dáno počtem kostek 

v jednotlivých patrech i nápisem na pravé straně pyramidy. Velikost porce je pro lepší představu 

přirovnána k pěsti, hrsti a dlani. Součástí doporučení je i „zákeřná kostka“, která znázorňuje 

potraviny, jejichž zvýšená konzumace je škodlivá. Pro kompletní edukaci dětí je možné doplnit o 

pyramidu pohybu a také třeba motivační plakát pro školní jídelnu, ve kterém je popsaných šest 

pravidel pro školní jídelnu: pravidelnost, pestrost, přiměřenost, příprava, pravdivost, pitný režim. 

 

 

http://www.fzv.cz/
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Obrázek č.2 Pyramida výživy pro děti 

 

Zdroj: www.khsplzen.cz  

 

2.3.3. Zdravý talíř 

Zdravý talíř je další grafickou pomůckou pro snazší pochopení zdravé výživy. Znázorňuje jak 

sestavit celodenní jídelníček. Polovinu talíře představuje zelenina a ovoce, přičemž zelenina by 
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měla zastupovat větší část. O druhou polovinu se rovným dílem dělí polysacharidy v podobě 

obilovin a bílkoviny. Bílkoviny jsou znázorněny rostlinného i živočišného původu. Talíř doplňuje 

kruh uprostřed, kde jsou zastoupeny tučné ryby, ořechy a avokádo jako zdroj n-3 a n-6 

nenasycených mastných kyselin. Mimo talíř je umístěn džbánek vody, která je nejvhodnější 

k pokrytí denního příjmu tekutin.  

Obrázek č.3 Zdravý talíř 

 

Zdroj: www.healthyplate.eu  

 

2.4. Výživové normy pro školní stravování 

Školní stravování je jednou z oblastí jak ovlivnit výživu dětí. Aby byla výživa ovlivněna správným 

směrem, je stravování zakotveno v legislativě a pravidelně se prověřuje a upravuje. K průkazu 

naplnění výživových norem se používá tzv. „spotřební koš“, kde se evidují měsíční spotřeby 

vybraných druhů potravin. Druhy potravin jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Průměrná měsíční spotřeba jednotlivých 

potravin se vztahuje na strávníka a den v gramech u daných věkových kategorií. Tabulka hodnot je 

uvedena v příloze č. 1, Výživové normy pro školní stravování. Tabulka je rozdělena podle věkových 

skupin a předpokládaného počtu snědených porcí, zohledňuje i laktoovovegetariánskou výživu. 

http://www.healthyplate.eu/
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Dne 26. června 2017 vyšla vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou byla změněna vyhláška č.107/2005 

Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde se vymezuje poskytování dietního 

stravování.   

 

2.4.1. Maso 

Legislativa definuje maso jako části jatečných zvířat, drůbeže a zvěřiny, o jeho poživatelnosti musí 

být rozhodnuto veterinárním vyšetřením. Jako významný zdroj plnohodnotných bílkovin hraje 

důležitou roli ve výživě, dále je zdrojem vitaminů skupiny B, hlavně B12, železa, fosforu a zinku. 

Poměr tuku a netučných částí určuje nejen obsah energie, ale prakticky i všech živin, které jsou 

v různých koncentracích v tuku i libové části (Tuček, 2018). Mezi maso se řadí i vnitřnosti, které 

obsahují vitamin A, železo a cholesterol. 

 

2.4.2. Ryby 

Konzumace ryb má ve výživě lidí nezastupitelný význam, ty s tmavým masem (tuňák, losos, 

makrela) mají vysoký podíl tuku, který obsahuje n-3 mastné kyseliny a vitaminy D, A. Ryby s bílým 

masem (treska, tilápie, pangasius) mají málo tuku. V případě, že se jedná o ryby ulovené v moři, 

jsou zdrojem jódu a fluoru ale také toxických látek. 

 

2.4.3. Mléko 

Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců (Dostálová et al. 2014). Mléko, mléčné výrobky a 

především sýry obsahují po máku ze všech potravin nejvíce vápníku, který je nepostradatelný 

zejména v období růstu (Pourová, 2015). Obsah bílkovin není zanedbatelný - 3,2%, dalšími 

významnými nutrienty v mléce je vápník, fosfor, draslík, vitaminy skupiny B, A, D. Konzumní mléko 

musí projít tepelnou úpravou, která zničí choroboplodné zárodky (Kunová, 2018). V tržní síti 

rozlišujeme mléko podle obsahu tuku na plnotučné (min. 3,5 %), polotučné (1,5 – 1,8 %) a 

odstředěné (max. 0,5 %).  

 

2.4.4. Mléčné výrobky 

Mléčné výrobky, vyrobené zpracováním mléka lze rozdělit do několika skupin: smetany, máslo a 

roztíratelné tuky, kysané mléčné výrobky, tvarohy, sýry a mražené krémy. Z nutričního hlediska 

jsou nejvýznamnější kysané mléčné výrobky, tvarohy a sýry. V závislosti na druhu jsou zdrojem 

vysoce kvalitních bílkovin a vápníku.  
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2.4.5. Tuky 

Tuky jsou rostlinného nebo živočišného původu. Rostlinné tuky a oleje se získávají lisováním 

semen, plodů nebo jader olejnatých rostlin, to jestli se olej lisuje za studena nebo za zvýšené 

teploty určuje kvalitu oleje. Živočišný tuk se získává z tukových tkání jatečných zvířat. Vepřové 

sádlo se škvaří, hovězí lůj se taví při nízké teplotě. Na smažení je vhodný řepkový olej, do salátů a 

na zálivky je vhodné použít olivový a slunečnicový olej. 

 

2.4.6. Cukr 

Cukr je přírodní sladidlo vyráběné z cukrové řepy nebo cukrové třtiny. Do obchodů je dodáván bílý 

leštěný v různých tvarech a velikostech částic – krystal, krupice, kostky, moučka a přírodní, ten má 

světle žlutou až světle hnědou barvu. Cukr je zdrojem energie, jeho vysoká spotřeba přispívá 

k nárůstu hmotnosti a souvisí s tvorbou zubního kazu. Jeho přímá spotřeba nepředstavuje 

většinou takové riziko, jako vysoký příjem v různých slazených potravinách ať už se jedná o 

ochucené mléčné výrobky, pekárenské výrobky, slazené nápoje nebo přímo ve sladkostech. 

 

2.4.7. Zelenina 

Zeleninu označujeme jako jedlé části rostlin. Ve stravě má nezastupitelné místo, je zdrojem 

vitaminů, minerálních látek a vlákniny. Její energetická hodnota je nízká, oproti tomu biologická 

hodnota vysoká, zejména při konzumaci v syrovém stavu. Rozděluje se do několika skupin: 

košťálová (květák, brokolice, zelí, kapusta, kedluben), listová (salát, špenát), řapíkatá (reveň, 

chřest), kořenová (mrkev, celer, petržel, červená řepa, tuřín, ředkev, křen), cibulová (cibule, 

česnek, pór), plodová (tykvovitá – okurka, meloun, dýně, lilkovitá – rajče, paprika, lusková – 

hrášek, fazole), naťová (pažitka, petržel, kopr).   

 

2.4.8. Ovoce 

Ovoce jsou plody, souplodí, plodenství a semena vytrvalých dřevin a bylin. Oproti zelenině je 

energeticky mnohem bohatší, zejména díky vyššímu obsahu sacharidů, které dávají ovoci sladkou 

chuť. Z pozitivně působících látek ovoce obsahuje vitaminy, hlavně C, A, B6, pektin, flavonoidy a 

další. Dělí se do několika druhů: jádrové ovoce (jablko, hruška, kdoule), peckové ovoce, to je 

možné ještě rozdělit na ovoce se slupkou neojíněnou (třešně), se slupkou ojíněnou (švestky) a 

s plstnatou slupkou (broskve, meruňky), drobné ovoce (jahody, bobuloviny, lesní ovoce), 

skořápkové plody (ořechy), hrozny révy vinné a tropické ovoce.  

 

2.4.9. Brambory 
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Brambory jsou hlízy víceleté rostliny čeledi lilkovité nejvýznamnější zemědělskou plodinou. Podle 

vlastností se rozdělují do třech varných typů – A, B, C. Typ A – se vyznačuje pevnou konzistencí, 

nerozvářejí se a nejčastěji se používají do salátů a jako příloha. Typ B – je polopevný, nerozváří se 

nebo jen slabě, připravují se z nich jídla všeho druhu i přílohy. Typ C – je měkké konzistence, snáze 

rozvařitelné, hodí se k přípravě bramborových těst a kaší. Z hlediska výživy jsou významné pro 

obsah draslíku a vitaminu C, ne z důvodu vysokého obsahu zmíněných látek ale pro jejich 

množství a četnost konzumace.  

 

2.4.10.  Luštěniny 

Mezi luštěniny patří zrna luskovin hrachu, čočky, fazolí, sóji, cizrny, arašídů, bobu, lupiny a vikve. 

Jsou zdrojem vitaminů skupiny B, vlákniny a rostlinných bílkovin, obsahují podle druhu 20 – 25 %, 

arašídy 30 %, sója až 40 %. Bílkoviny luštěnin jsou neplnohodnotné, podáváním luštěnin 

v kombinaci s obilovinami se výrazně zvyšuje nutriční hodnota pokrmu. Strávníky často odrazuje 

nadýmání po jejich konzumaci, to způsobují nestravitelné sacharidy v nich obsažené, částečně 

tomu lze předejít namáčením, klíčením a způsoby tepelné úpravy. Průmyslově nejvíce 

zpracovávanou luštěninou je sója, ze které se vyrábí široký sortiment nefermentovaných a 

fermentovaných výrobků. Z nefermentovaných to jsou např.: sójové výrobky používané jako 

náhrada za maso, sójové nápoje (často nesprávně označované jako sójové mléko), tofu, sojanéza, 

sójový lecitin (emulgátor, používaný v potravinářském průmyslu), kávoviny a další. Fermentované 

sójové výrobky jsou: zakysané sójové výrobky, tempeh, sójová omáčka (ochucovadlo), natto, sufu, 

miso.  

 

2.4.11. Sůl 

Jedlá sůl je chemickým složením chlorid sodný (NaCl), na trhu je běžně k dostání i obohacována 

jódem, někdy i fluorem, to se provádí jako prevence v onemocnění štítné žlázy. Maximální 

doporučená dávka příjmu soli je 5 g za den, množství odpovídá 2 g sodíku. V potravinářství se 

používá pro její charakteristickou chuť, zvýšení trvanlivosti a textury výrobků. 

 

2.5. Legislativa školního stravování 

Školní stravování je zakotveno v několika zákonech, dotýkají se ho mnohé vyhlášky a nařízení 

evropského parlamentu. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU): 

 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů 

 1169/2001 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon: 
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 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhlášky: 

 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších 

předpisů 

 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

Každá školní jídelna musí mít vypracovaný systém kontrolních a kritických bodů pro správnou 

výrobní praxi – HACCP. V dokumentu je vymezena činnost organizace a odpovědnost 

zaměstnanců kuchyně. Dále jsou sestavené kritické body, jejichž porušení může vést k pomnožení 

mikroorganizmů, kontaminaci zařízení a tím znehodnocení připravovaných pokrmů. Systém se 

nejméně 1 x ročně validuje. Aby se předešlo profesní slepotě je prováděn audit cizí osobou, 

nejčastěji jiným vedoucím pracovníkem zařízení podobného rozsahu. Dalším důležitým 

dokumentem je sanitační řád, kde je popsaná frekvence a rozsah mytí a dezinfekce zařízení, 

povrchů, skladovacích a výrobních prostor. Každá jídelna musí mít vypracovaný i provozní řád 

školní jídelny.  

Dozorovým orgánem školních jídelen jsou z hlediska epidemiologického hygienické stanice, 

kontrolují dodržení hygienických podmínek v kuchyni, správnou výrobní praxi, dodržení teplotního 

režimu - provařenost a teplotu jídel při výdeji, skladovací podmínky - dodržení záručních lhůt, 

teploty u chlazených a mražených potravin. Na jídelní lístek se dívají z hlediska doporučené 

pestrosti a uvádění alergenů u pokrmů. Nároky na spotřební koš jsou uvedeny ve vyhlášce rezortu 

Ministerstva školství, dozorovým orgánem je tedy Česká školní inspekce. Ta kontroluje naplnění 

spotřebního koše, soulad mezi fakturou a příjemkou zboží do skladu, skladové karty zdali je 

správně přiřazena surovina a v odpovídajícím poměru a také jestli potraviny vydané ze skladu 

souhlasí s jídelním lístkem – nemůže se stát, že na JL je např. ke svačině banán, ale vydaná jsou 

jablka. 

 

3. Praktická část 

 

3.1. Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je porovnat jídelní lístky dvou po sobě jdoucích měsíců s Nutričním doporučením 

Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.  

 

3.2. Hypotéza výzkumu 

První hypotézou výzkumu H1 je; projeví se nedodržení doporučené pestrosti na naplnění 

spotřebního koše? 
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Druhá hypotéza H2 vyplynula z realizovaného výzkumu; má dostupnost dodavatelů vliv na 

pestrost jídelního lístku mateřských škol? 

3.3. Výsledky výzkumu 

V bakalářské práci byly vyhodnoceny jídelní lístky za měsíc leden a únor roku 2020, v každém 

měsíci bylo shodně dvacet stravovacích dní. MŠ 1, 2, 3 zastupují malé mateřské školy, jednotřídky 

a nachází se v obcích. MŠ 4, 5, 6 jsou školy o několika třídách, zřizovatelem je město.  

 

3.3.1. MŠ 1 

Mateřská škola se nachází v obci, kde žije 759 obyvatel. Školu navštěvují děti i z okolních obcí. 

V zařízení je pouze jedna třída, kapacita školy je 30 dětí, zapsaných je 26 ve věku 2 – 7 let. Škola je 

plně vybavena pro výuku, hraní i pohybové aktivity, součástí zařízení je zahrada se 

spoustou herních prvků. Provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin, stravovací režim: přesnídávka 8.30 – 

9.00, oběd 11.30 – 12.00 a svačina 14.15 – 14.30 hodin. Dopoledne se děti věnují výuce a 

pohybovým aktivitám, po obědě je čas odpočinku nebo spánku.  Dietní omezení nemá žádné ze 

zapsaných dětí. 

Tabulka č. 3 Vyhodnocení jídelního lístku podle nutričního doporučení pro obědy MŠ 1 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Polévky      

Zeleninové  12x  9x × 9x × 

Luštěninové 3x, pokud 4x – dva 

body 

3x – 4x 3x ✔ 3x ✔ 

Obilné zavářky  4x 4x ✔ 2x × 

Kombinace polévek a hl. jídel Většinou ano Ano ✔ Ano ✔ 

Hlavní jídla      

Drůbež a králík  3x 8x ✔ 8x ✔ 

Ryby, v případě 3x  - 2 body 2x – 3x 4x ✔✔ 4x ✔✔ 

Vepřové maso maximálně 4x 4x ✔ 3x ✔ 
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Bezmasé nesladké jídlo  4x 3x × 3x × 

Nejsou zařazeny uzeniny 0x 0x ✔ 0x ✔ 

Sladké jídlo maximálně 2x 2x ✔ 2x ✔ 

Nápaditost, regionální pokrmy Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Luštěniny, pokud 2x - 2 body 1x – 2x 2x ✔✔ 2x ✔✔ 

Přílohy      

Obiloviny  7x 7x ✔ 7x ✔ 

Houskové knedlíky maximálně 2x 2x ✔ 1x ✔ 

Zelenina      

Zelenina čerstvá minimálně 8x 2x × 2x × 

Tepelně upravená zelenina min.  4x 4x ✔ 1x × 

Nápoje      

Denně neslazený nemléčný Ano Ne × Ne × 

Pokud je mléčný, výběr i 

z nemléčného 

Ano Ne × Ne × 

Výsledek   15  13 

 

Tabulka č. 4 Vyhodnocení jídelního lísku podle nutričního doporučení pro přesnídávky a svačiny MŠ 

1 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Luštěninová nebo zeleninová 

pomazánka  

4x 3x × 2x × 

Rybí pomazánka minimálně 2x 2x ✔ 2x ✔ 

Obilná kaše minimálně 2x 0x × 0x × 
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Zelenina nebo ovoce vždy jako 

součást svačin 

Vždy Ano ✔ Ano ✔ 

Nabídka celozrnných, vícezrnných, 

speciálních, žitných druhů pečiva 

včetně chleba  

8x 10x ✔ 13x ✔ 

Nezařazení uzenin a paštik 0x 0x ✔ 3x × 

Výsledek   4  3 

 

Tabulka č. 5 Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den MŠ 1 

 Leden Únor Průměr za oba měsíce 

Druhy potravin Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Maso 57,30 × 79,13 ✔ 68,22 × 

Ryby 87,06 ✔ 79,91 ✔ 83,49 ✔ 

Mléko tekuté 69,73 × 68,86 × 69,30 × 

Mléčné výrobky 94,79 ✔ 140,14 ✔ 117,47 ✔ 

Tuky volné 87,52 ✔ 118,50 ✔ 103,01 ✔ 

Cukr volný 73,31 × 67,57 × 70,44 × 

Zelenina 91,18 ✔ 85,30 ✔ 88,24 ✔ 

Ovoce 115,91 ✔ 101,46 ✔ 108,69 ✔ 

Brambory 82,60 ✔ 96,26 ✔ 89,43 ✔ 

Luštěniny 53,26 × 98,16 ✔ 75,71 ✔ 

Výsledek  7 

 

Školní jídelna v období leden a únor nedodržela doporučený počet zeleninových polévek, oproti 

tomu byla zařazena každý měsíc 3 x luštěninová a v lednu 2 x, v únoru 1 x rybí polévka. 

V jídelníčku se objevily polévky: jáhlová, pohanková a vločková, to jsou hutné obilné polévky. 
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Doporučuji je zaměnit za zeleninové s obilnou zavářkou. Z nápaditých receptů byly použity: 

polévka z hlívy ústřičné, dršťková polévka ze sójových kostek. Z masa bylo použito hlavně kuřecí, 

krůtí a králičí. Vepřové maso ŠJ připravuje v souladu s četností  nutričního doporučení: v lednu 4 x 

a v únoru 3 x. V obou měsících byl podán 1 x pokrm z hovězího masa. ND nezohledňuje používání 

hovězího masa, nicméně jeho konzumace je důležitá pro příjem železa. Spotřební koš v lednu u 

masa nebyl naplněn (průměrná hodnota za dané měsíce je 68,22 %). V lednu jsou z luštěnin 

vařena kreativní jídla jako prejt z červené čočky s bramborem a kysaným zelím, guláš z fazolí a 

tofu, jako příloha zvolený chléb. Z nutričního hlediska je vhodné kombinovat luštěniny 

s obilovinami, výrobky z obilovin však nemají stejnou nutriční hodnotu jako obiloviny. V lednu byla 

zařazena i 1 x luštěninová pomazánka, což nekoresponduje s hodnotami spotřebního koše za dané 

období u komodity luštěniny, doporučuji projít skladové karty, zdali je správně přiřazena skupina 

SK (průměrná hodnota u luštěnin za dané měsíce je 75,71 %). Ryby jsou podávány v podobě 

rybího rizota, pečené filé s jablky ale i v klasických receptech, na másle, na zelenině. Jako přílohy z 

obilovin jsou zvoleny těstoviny, rýže, bulgur a kuskus. Pitný režim je hrazen v podobě džusů, 

sirupů a čaje, k přesnídávce je nabízeno mléko, kakao, caro. Podávané množství mléka je 

nedostatečné v porovnání s vyhláškou 107/2005 Sb., doporučuji nabízet častěji nebo ve větším 

objemu. Stálo by za zvážení, zdali část mléčných výrobků, které jsou zastoupeny v dostatečném 

množství (v únoru dokonce 140,14 %), nezaměnit za mléko - třeba při přípravě obilných kaší, které 

se na jídelním lístku neobjevují vůbec. Prostředí školky znám osobně a vím, že děti mají po celý 

den k dispozici vodu s ovocem, v JL tato informace není, proto nebyla ani zohledněna 

v hodnocení. Další informace, která není uvedena, je: Změna jídelního lístku vyhrazena. Několikrát 

se na lístku objevilo přepsání pokrmu za jiný nebo přesunutí v rámci jednoho týdne, ale tato 

možnost změny není nijak ošetřena. Doporučuji doplnit. K přesnídávkám a svačinám je podáván 

široký sortiment pečiva: královský, lámankový, podmáslový, žitný chléb, sójový, selský rohlík, 

cereální bageta. Bílé pečivo je nabízeno v malém množství. Často jsou zařazovány tvarohové 

pomazánky, lučina, žervé, uzeniny použity jen v únoru do pomazánek. Mléčné výrobky jsou 

podávány v podobě jogurtu, termixu, smetánku a pudinku. Jako další variantu sladké přesnídávky 

doporučuji vyzkoušet šlehaný tvaroh ochucený ovocem. Ke každé přesnídávce i svačině je 

nabízena zelenina a ovoce v dostatečné pestrosti. Spotřební koš nevyšel ještě u volného cukru. 

Informace o alergenech dle nařízení EU 1169/2011 je uvedena v podobě číselného vyjádření u 

každého pokrmu. Seznam je součástí jídelního lístku. 

Tato školka je velmi malá, jednotřídka, zásobování není nijak snadné. Z rozhovoru s ředitelkou 

školky vím, že dodavatelé k nim jezdí jen 1 x týdně, což je jistě velmi náročné pro celkovou 

logistiku kuchyně. Obchod v obci je zásoben také jen omezeně, dokoupit nějaké potraviny 

v dostatečném množství je téměř nemožné. Čerstvé pečivo je přiváženo denně, zároveň se 

závozem místního obchodu. Navzdory tomu je stravování v této mateřské škole velmi pestré a 

nápadité, recepty neobvyklé i klasické.  

Průměrně je připravováno jídlo pro 18 dětí a 3 zaměstnance, kapacita je 50. Kuchyně je vybavena 

běžnými domácími spotřebiči, konvektomat chybí. Z tepelné úpravy je upřednostňováno vaření, 

pečení a dušení, smažená jídla jsou do jídelníčku zařazována jen výjimečně. Pro cizí strávníky se 

nevaří. 
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3.3.2. MŠ 2 

V obci, ve které se nachází tato škola, žije 555 obyvatel. Ve škole je zapsaných 20 dětí a plně 

naplňují kapacitu zařízení. Provozní doba je 6.00 – 16.00 hodin, stravovací režim: přesnídávka 8.45 

– 9.00, oběd 11.30 – 12.00 a svačina 14.00 – 14.15 hodin. Žádné ze zapsaných dětí netrpí 

potravinovou alergií nebo intolerancí. 

Tabulka č. 6 Vyhodnocení jídelního lístku podle nutričního doporučení pro obědy MŠ 2 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Polévky      

Zeleninové  12x  13x ✔ 12x ✔ 

Luštěninové 3x, pokud 4x – dva 

body 

3x – 4x 2x × 2x × 

Obilné zavářky  4x 3x × 4x ✔ 

Kombinace polévek a hl. jídel Většinou ano Ano ✔ Ano ✔ 

Hlavní jídla      

Drůbež a králík  3x 7x ✔ 6x ✔ 

Ryby, v případě 3x  - 2 body 2x – 3x 2x ✔ 2x ✔ 

Vepřové maso maximálně 4x 5x × 5x × 

Bezmasé nesladké jídlo  4x 3x × 4x ✔ 

Nejsou zařazeny uzeniny 0x 2x × 1x × 

Sladké jídlo maximálně 2x 1x ✔ 1x ✔ 

Nápaditost, regionální pokrmy Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Luštěniny, pokud 2x - 2 body 1x – 2x 1x ✔ 1x ✔ 

Přílohy      

Obiloviny  7x 8x ✔ 9x ✔ 
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Houskové knedlíky maximálně 2x 1x ✔ 2x ✔ 

Zelenina      

Zelenina čerstvá minimálně 8x 2x × 1x × 

Tepelně upravená zelenina min.  4x 2x × 3x × 

Nápoje      

Denně neslazený nemléčný Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Pokud je mléčný, výběr i 

z nemléčného 

Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Výsledek   11  13 

 

Tabulka č. 7 Vyhodnocení jídelního lísku podle nutričního doporučení pro přesnídávky a svačiny MŠ 

2 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Luštěninová nebo zeleninová 

pomazánka  

4x 3x × 4x ✔ 

Rybí pomazánka minimálně 2x 1x × 1x × 

Obilná kaše minimálně 2x 0x × 0x × 

Zelenina nebo ovoce vždy jako 

součást svačin 

Vždy Ano ✔ Ano ✔ 

Nabídka celozrnných, vícezrnných, 

speciálních, žitných druhů pečiva 

včetně chleba  

8x 14x ✔ 16x ✔ 

Nezařazení uzenin a paštik 0x 2x × 2x × 

Výsledek   2  3 
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Tabulka č. 8 Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den MŠ 2 

 Leden Únor Průměr za oba měsíce 

Druhy potravin Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Maso 79,52 ✔ 83,29 ✔ 81,41 ✔ 

Ryby 74,93 × 71,29 × 73,11 × 

Mléko tekuté 88,87 ✔ 71,53 × 80,20 ✔ 

Mléčné výrobky 99,55 ✔ 89,11 ✔ 94,33 ✔ 

Tuky volné 74,10 × 93,53 ✔ 83,82 ✔ 

Cukr volný 77,43 ✔ 88,45 ✔ 82,94 ✔ 

Zelenina 101,06 ✔ 97,35 ✔ 99,21 ✔ 

Ovoce 85,08 ✔ 77,41 ✔ 81,25 ✔ 

Brambory 94,32 ✔ 74,36 × 84,34 ✔ 

Luštěniny 74,80 × 79,58 ✔ 77,19 ✔ 

Výsledek  9 

 

Školní jídelna dodržela ve sledovaných měsících doporučený počet uvařených zeleninových 

polévek, doporučení už nesplnila v přípravě luštěninových polévek a v měsíci lednu ani zařazení 

obilných zavářek, v únoru ano. Jako zavářku byl požit bulgur, kuskus, pohanka, jáhly a ovesné 

vločky. Kombinace polévky a hlavního jídla byla většinou vhodná. Z bílého masa bylo nabízeno 

kuřecí, krůtí a králičí, v obou měsících v doporučeném množství. Ryby byly použity shodně 2 x za 

měsíc, ani v jednom případě nebyl naplněn spotřební koš. Pro jeho naplnění je zapotřebí 

zařazovat ryby častěji alespoň v podobě rybí pomazánky, jejichž četnost nebyla také dodržena. 

Vepřové maso bylo pro přípravu pokrmu použito 5 x v každém měsíci, doporučuji nepoužívat ho 

tak často nebo ho nahradit jinými druhy, např. hovězím, ze kterého bylo uvařeno pouze 1 x 

v lednu i únoru. Bezmasý pokrm byl nabízen v lednu jen 3 x, v únoru už dostatečně 4 x. 

V hodnocených jídelníčcích se objevily 2 x uzeniny v prvním měsíci a 1 x v druhém. Luštěniny 

shodně 1 x měsíčně, v lednu nebyl naplněn spotřební koš, průměr za oba měsíce už splňuje 

legislativní požadavky. Doporučuji luštěniny zařazovat častěji třeba ve formě polévky nebo 

pomazánky. Přílohy byly použity v souladu s doporučením, jen v únoru byly méně často 

servírovány brambory, nebyl naplněn spotřební koš. Průměr za oba měsíce už vyhovuje, 84,34 %. 
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Čerstvá zelenina k hlavnímu jídlu byla nabídnuta pouze 2 x v lednu a 1 x v únoru, četnost tepelně 

upravené také nesplnila doporučení. Ke každému jídlu je nabízen jak neslazený i slazený nápoj, ke 

sladkému jídlu je nabídnut i mléčný nápoj. Z nabídnutých přesnídávek a svačin bylo splněno 

doporučení pouze u pomazánek v únoru, častěji jsou zařazovány zeleninové, na přípravu 

pomazánky byla 2 x v každém měsíci použita uzenina. Zařazení uzenin do jídelního lístku mateřské 

školy se nedoporučuje, v případě jejich použití je nutné volit pouze šunky nejvyšší kvality, ostatní 

druhy uzenin obsahují velké množství soli a tuku.  Rybí pomazánka byla v lednu jen 1 x, v únoru 2 

x, obilné kaše děti neochutnaly vůbec. Oproti tomu mají možnost jíst ke každé přesnídávce i 

svačince zeleninu nebo ovoce. Mléčnými výrobky byl spotřební koš naplněn dostatečně, mléka 

bylo v únoru spotřebováno méně, průměrná hodnota 80,20 % už je dostačující. V lednu nebyl 

naplněn spotřební koš tuky, průměrná hodnota za oba měsíce je dostačující. Z pečiva byl zařazen 

chléb, slunečnicový a lámankový chléb, celozrnná kaiserka, cereální rohlík, bramborová bulka, bílé 

pečivo je voleno méně často. 

Zásobování v této jídelně je zajištěno dvěma distributory potravin, pekařem a místními zemědělci. 

Na jídelním lístku jsou informace jak o alergenech v pokrmech, seznam alergenů tak i o možné 

změně pokrmů. 

V této jídelně se stravuje průměrně 16 dětí denně spolu se třemi zaměstnanci. Do jídelny se 

dochází stravovat ještě tři zaměstnanci obecního úřadu, pro které je zřízena zvláštní jídelna. 

Kapacita kuchyně je 30 porcí, i takto malá kuchyně je vybavena konvektomatem. Preferováno je 

vaření, pečení a dušení, smažení se objevilo v případě rybích pokrmů. 

 

3.3.3. MŠ 3 

Mateřská škola se nachází v obci, kde žije 1228 obyvatel. Ve škole je jedna třída s počtem 22 dětí, 

ve věku 3 – 7 let, kapacita školy je 25 dětí. Provozní doba 6.15 – 15.30 hodin, stravovací režim: 

přesnídávka 8.30 – 8.45, oběd 11.30 – 12.00, svačina 14.00 – 14.15 hodin. Mateřská škola je 

v právní subjektivitě se základní školou s výukou pouze 1. stupně. Budovy škol jsou oddělené, 

součástí mateřské školy je školní jídelna, do které žáci ze základní školy přecházejí. Do základní 

školy docházejí dva žáci, sourozenci, s potravinovou alergií. Školní jídelna vaří bezlepkovou dietu, 

jídelní lístky a receptury připravovaných pokrmů schvaluje nutriční terapeutka. Mateřskou školu 

nenavštěvuje žádné dítě s onemocněním, pro které by musela být připravována dieta.  

Tabulka č. 9 Vyhodnocení jídelního lístku podle nutričního doporučení pro obědy MŠ 3 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Polévky      

Zeleninové  12x  10x × 12x ✔ 
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Luštěninové 3x, pokud 4x – dva 

body 

3x – 4x 2x × 2x × 

Obilné zavářky  4x 4x ✔ 4x ✔ 

Kombinace polévek a hl. jídel Většinou ano Ano ✔ Ano ✔ 

Hlavní jídla      

Drůbež a králík  3x 5x ✔ 4x ✔ 

Ryby, v případě 3x  - 2 body 2x – 3x 2x ✔ 3x ✔✔ 

Vepřové maso maximálně 4x 4x ✔ 5x × 

Bezmasé nesladké jídlo  4x 2x × 2x × 

Nejsou zařazeny uzeniny 0x 1x × 1x × 

Sladké jídlo maximálně 2x 2x ✔ 2x ✔ 

Nápaditost, regionální pokrmy Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Luštěniny, pokud 2x - 2 body 1x – 2x 1x ✔ 2x ✔✔ 

Přílohy      

Obiloviny  7x 7x ✔ 6x × 

Houskové knedlíky maximálně 2x 2x ✔ 2x ✔ 

Zelenina      

Zelenina čerstvá minimálně 8x 3x × 3x × 

Tepelně upravená zelenina min.  4x 3x × 5x × 

Nápoje      

Denně neslazený nemléčný Ano Ne × Ne × 

Pokud je mléčný, výběr i 

z nemléčného 

Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Výsledek   11  12 
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Tabulka č. 10 Vyhodnocení jídelního lísku podle nutričního doporučení pro přesnídávky a svačiny 

MŠ 3 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Luštěninová nebo zeleninová 

pomazánka  

4x 2x × 3x × 

Rybí pomazánka minimálně 2x 2x ✔ 2x ✔ 

Obilná kaše minimálně 2x 0x × 0x × 

Zelenina nebo ovoce vždy jako 

součást svačin 

Vždy Ne × Ne × 

Nabídka celozrnných, vícezrnných, 

speciálních, žitných druhů pečiva 

včetně chleba  

8x 14x ✔ 12x ✔ 

Nezařazení uzenin a paštik 0x 1x × 0x ✔ 

Výsledek   2  3 

 

Tabulka č. 11 Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den MŠ 3 

 Leden Únor Průměr za oba měsíce 

Druhy potravin Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Maso 75,8 ✔ 81,2 ✔ 78,50 ✔ 

Ryby 78,7 ✔ 115,0 ✔ 96,85 ✔ 

Mléko tekuté 67,5 × 63,4 × 65,45 × 

Mléčné výrobky 102,1 ✔ 111,0 ✔ 106,55 ✔ 

Tuky volné 85,2 ✔ 93,6 ✔ 89,40 ✔ 

Cukr volný 55,4 × 66,8 × 61,10 × 
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Zelenina 101,8 ✔ 103,7 ✔ 102,75 ✔ 

Ovoce 88,6 ✔ 89,3 ✔ 88,95 ✔ 

Brambory 153,7 ✔ 173,0 ✔ 163,35 ✔ 

Luštěniny 69,7 × 110,5 ✔ 90,10 ✔ 

Výsledek  8 

 

Z hodnocení polévek vyplývá, že podle kritérií ND nebyla splněna četnost zeleninových polévek 

v měsíci lednu, byl častěji zařazen masový vývar, a luštěninových polévek v obou měsících, 

doporučuji četnější podání těchto polévek. Použití obilných zavářek bylo splněno, strávníkům bylo 

nabídnuto: pohanka, bulgur, vločky, krupky, kuskus. V měsíci únoru byla zařazena 1 x rybí polévka. 

Kombinace polévek s hlavními jídly byla většinou vhodná, jen u sladkých hlavních chodů se 

objevují méně vhodné kombinace. K bramborovým šiškám s mákem byla zařazena polévka zelná 

s bramborem, pokrmy jsou syté a je použita stejná surovina u obou jídel, hrachová polévka a 

buchtičky se šodó - také obě jídla velmi sytá. Ke sladkým hutným jídlům doporučuji podávat lehký 

zeleninový vývar s obilnou zavářkou. Z drůbežích mas bylo zpracováno kuřecí a krůtí, králičí maso 

nebylo použito vůbec. Vepřové maso bylo zařazeno v lednu 4 x, v únoru 5 x, to už byla překročena 

doporučenou četnost. Pokrmy z hovězího masa jsou podávány v průměru 3 x za měsíc, v únoru 

bylo dokonce podáno maso mufloní. Ryby byly nabídnuty strávníkům 2 x měsíčně. Ani v jednom 

hodnoceném měsíci však nebyla splněna frekvence podání bezmasých jídel. Luštěniny byly 

uvařeny v lednu 1 x, v únoru 2 x což se projevilo i na lednovém spotřebním koši (průměrná 

hodnota za sledované měsíce je 90,1 %). Přílohy z obilovin jsou hrazeny rýží a těstovinami, kuskus 

se ve sledovaném období objevil 1 x, bulgur, kroupy nebo třeba pohanka se neobjevila vůbec. 

Častokrát se jako přílohy opakují brambory. K pití jsou nabízeny ovocné čaje, sirupy a džusy, voda 

nabízena není. Ke sladkým jídlům je podáván jak mléčný tak i nemléčný nápoj. 3 x měsíčně byl 

připraven k obědu zeleninový salát. Pomazánky k přesnídávce nebo svačince jsou zařazovány 

minimálně, spíše zeleninové, 2 x měsíčně rybí, luštěninová pomazánka byla do jídelního lístku 

zařazena pouze 1 x během dvou měsíců. Obilné kaše nejsou dětem nabízené vůbec. Zelenina a 

ovoce je podáváno jen k přesnídávce, k odpolední svačině už ne. Mléčné výrobky jsou zastoupeny 

jogurty a smetánky, doporučuji zařadit pestřejší sortiment. Mléko je někdy nabízeno jako druhá 

varianta nápoje k přesnídávce, spotřební koš nebyl naplněn ani v jednom z hodnocených měsíců, 

doporučuji zvýšit frekvenci podávání. Z pečiva je používán chléb a bílé rohlíky nebo housky, 

celozrnné pečivo není nabízeno vůbec, často se objevuje i sladké pečivo, které je nakupováno. 

Pokud by jídelna pekla moučníky sama, jistě by byla spotřeba cukru vyšší. Cukr volný nebyl v obou 

sledovaných měsících naplněn. Uzenina byla v hodnoceném období přesnídávek a svačin použita 1 

x do pomazánky. 

Ve školní jídelně se připravuje jídlo jak pro mateřskou tak i základní školu, počet strávníků je vyšší 

než u předešlých zařízení. Zásobování je v mnoha směrech dostupnější a snazší, objem 

objednávek je větší a ŠJ si může dovolit častější frekvenci dodávek. Dostupnost surovin však 

nezaručuje pestrost jídelního lístku ani zařazení zdravějších variant pokrmů. Doporučuji odklonění 
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od klasické české kuchyně, používání širšího spektra obilovin, luštěnin a pečiva. Moučníky raději 

péct než nakupovat, sice se to promítne na vyšší spotřebě cukrů a tuků ale strávníci to jistě ocení. 

U cukrů je ještě prostor pro navýšení a tuky je možné ušetřit při přípravě hotových jídel i záměnou 

za tvaroh a rozmixovaných luštěnin nebo zeleniny v pomazánkách. Čerstvé pečivo je přiváženo 

denně, není však plně využíván sortiment dodavatele. Na jídelním lístku je uvedena informace o 

možné změně pokrmů i číselné označení alergenů, seznam alergenů není součástí JL ale uveden 

v příloze.  

V kuchyni je denně připravováno jídlo pro průměrně 16 dětí z mateřské školy, 45 obědů pro děti 

základní školy a 15 zaměstnanců. Kapacita kuchyně je 110 porcí. Jídelna mateřské školy je 

stavebně oddělena od jídelny, kterou využívají žáci základní školy. Z kuchyňské úpravy je 

využíváno vaření, pečení a dušení.  Kuchyň je vybavena konvektomatem. Pro cizí strávníky se 

nevaří. 

 

3.3.4. MŠ 4 

Mateřská škola je jednou ze třech ve městě s dvanácti tisíci obyvateli. Provozní doba: 6.30 – 17.30 

hodin. Děti jsou rozdělené do třech tříd podle věku, celkový počet zapsaných je 73 dětí ve věku 3 – 

7 let, kapacita školky je 75 dětí. Stravovací režim: přesnídávka 9.00 – 9.30, oběd 12.00 – 12.30, 

svačina 14.30 – 15.00 hodin, jídelna je součástí každé třídy. Po příchodu do zařízení se děti věnují 

rannímu cvičení, spontánní hře a řízeným činnostem pod dohledem pedagoga dle učebních plánů. 

Po přesnídávce, za vhodného počasí děti navštěvují školní zahradu nebo chodí na procházku, 

v případě deštivých dnů se děti věnují pohybovým aktivitám v tělocvičně. Po obědě některé děti 

odcházejí domů, zbylé děti se věnují odpočinku nebo spánku na lehátku, odcházejí nejpozději 

v 17.15 hodin. 

Dietní stravování škola nezajišťuje. V případě onemocnění žáka, zajistí personál servírování a 

ohřátí přineseného jídla z domova. Zařízení si klade tři podmínky: lékařské potvrzení o 

onemocnění, rodičem podepsáné potvrzení, že donesené jídlo je zdravotně nezávadné a přinesení 

stravy v označené nádobě DIETA. V době mé návštěvy nebylo zapsané dítě s onemocněním nebo 

alergií, u kterého by byla nutná změna stravy. 

Tabulka č. 12 Vyhodnocení jídelního lístku podle nutričního doporučení pro obědy MŠ 4 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Polévky      

Zeleninové  12x  10x × 8x × 

Luštěninové 3x, pokud 4x – dva 3x – 4x 4x ✔✔ 3x ✔ 
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body 

Obilné zavářky  4x 3x × 3x × 

Kombinace polévek a hl. jídel Většinou ano Ano ✔ Ano ✔ 

Hlavní jídla      

Drůbež a králík  3x 6x ✔ 6x ✔ 

Ryby, v případě 3x  - 2 body 2x – 3x 3x ✔✔ 1x × 

Vepřové maso maximálně 4x 4x ✔ 4x ✔ 

Bezmasé nesladké jídlo  4x 3x × 3x × 

Nejsou zařazeny uzeniny 0x 0x ✔ 1x × 

Sladké jídlo maximálně 2x 1x ✔ 2x ✔ 

Nápaditost, regionální pokrmy Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Luštěniny, pokud 2x - 2 body 1x – 2x 1x ✔ 1x ✔ 

Přílohy      

Obiloviny  7x 11x ✔ 9x ✔ 

Houskové knedlíky maximálně 2x 0x ✔ 2x ✔ 

Zelenina      

Zelenina čerstvá minimálně 8x 0x × 1x × 

Tepelně upravená zelenina min.  4x 1x × 0x × 

Nápoje      

Denně neslazený nemléčný Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Pokud je mléčný, výběr i 

z nemléčného 

Ano Ne × Ne × 

Výsledek   14  10 
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Tabulka č. 13 Vyhodnocení jídelního lísku podle nutričního doporučení pro přesnídávky a svačiny 

MŠ 4 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Luštěninová nebo zeleninová 

pomazánka  

4x 5x ✔ 8x ✔ 

Rybí pomazánka minimálně 2x 2x ✔ 2x ✔ 

Obilná kaše minimálně 2x 0x × 0x × 

Zelenina nebo ovoce vždy jako 

součást svačin 

Vždy Ne × Ne × 

Nabídka celozrnných, vícezrnných, 

speciálních, žitných druhů pečiva 

včetně chleba  

8x 14x ✔ 14x ✔ 

Nezařazení uzenin a paštik 0x 0x ✔ 1x × 

Výsledek   4  3 

 

Tabulka č. 14 Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den MŠ 4 

 Leden Únor Průměr za oba měsíce 

Druhy potravin Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Maso 83,81 ✔ 100,94 ✔ 92,38 ✔ 

Ryby 94,09 ✔ 63,43 × 78,76 ✔ 

Mléko tekuté 78,40 ✔ 89,75 ✔ 84,08 ✔ 

Mléčné výrobky 106,53 ✔ 100,08 ✔ 103,31 ✔ 

Tuky volné 64,62 × 63,75 × 64,19 × 
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Cukr volný 48,90 × 56,23 × 52,57 × 

Zelenina 94,52 ✔ 105,79 ✔ 100,16 ✔ 

Ovoce 86,63 ✔ 93,54 ✔ 90,09 ✔ 

Brambory 92,91 ✔ 94,00 ✔ 93,46 ✔ 

Luštěniny 114,84 ✔ 81,00 ✔ 97,92 ✔ 

Výsledek  8 

 

Doporučená četnost polévek byla naplněna pouze v případě luštěninových, v lednu byla zařazena 

dokonce 4 x a v hodnocení byly připsány dva body. Spotřeba luštěnin se promítla i do spotřebního 

koše, který je v této komoditě dostatečně naplněn. Zeleninové polévky i obilné zavářky byly 

použity v nedostatečném množství. V JL se objevily polévky: písmenková, zeleninová s játrovou 

rýží. Doporučuji upřesnění názvů, pokud písmenková znamená zeleninová s písmenky (těstovinová 

zavářka), bohužel nemůže být uznána jako zeleninová. Pokud je do zeleninové polévky přidána 

zavářka v podobě játrové rýže, také nemůže být zařazena do zeleninových, doporučuji změnit 

zavářku. Četnost zavářek sice nebyla naplněna, ale byly použity různé druhy - vločky, krupky, 

bulgur, pohanka, jáhly. Z bílých mas je použito kuřecí a krůtí, králičí použito nebylo. Druhy ryb se 

během hodnocených dvou měsíců neopakovaly, na JL se objevil hejk, tilápie, tuňák a losos. 

Z vepřového masa se pokrmy podávaly 4 x měsíčně, v maximálním doporučeném množství. 1 x se 

v lednu vařilo z hovězího a 1 x v lednu i v únoru z telecího masa. Bezmasé pokrmy byly zařazeny 

pouze 3 x v měsíci. Jako přílohy z obilovin jsou podávané těstoviny, rýže, bulgur, kuskus, tarhoňa, 

v obou měsících byla splněna frekvence dle doporučení. Ke každému obědu je nabízen neslazený i 

slazený nápoj, mléčný nápoj není k dispozici vůbec. K přesnídávce nebo svačině je často dáván 

pitaf (paštika z tofu) v různých příchutích, čímž je splněno použité množství luštěninových 

pomazánek, rybí pomazánky jsou podávány 2 x měsíčně, uzenina použita pouze 1 x do 

pomazánky. Obilné kaše ke svačinkám nabízeny nejsou, 1 x v únoru byla podána jáhlová kaše jako 

hlavní chod. Mléčné výrobky jsou hrazené formou jogurtů, šlehaných tvarohů ochucených 

ovocem, smetánků ale i tvarohových pomazánek. V jídelníčku se několikrát objevilo mléko 

s cereáliemi, to jistě přispívá k naplnění hodnot mléka ve spotřebním koši, nicméně doporučuji 

snížit počet těchto přesnídávek a nahradit je obilnými kašemi, při jejichž přípravě se také používá 

mléko. Zelenina a ovoce jsou součástí každé přesnídávky, u svačin už to není pravidlem. 

Dopoledne mají děti většinou mléčný nápoj – mléko, mléčný koktejl, ochucené mléko, odpoledne 

ovocný nebo zelený čaj. U pečiva je také nabízen široký sortiment – chléb, lámankový chléb, 

šestizrnná bageta, dalamánek, chia uzel, cereální kaiserka, méně často bílé pečivo. Spotřební koš 

nebyl naplněn jen u tuků a cukru. 

Dostupnost dodavatelských služeb je plně dostačující. Pestrost používaných surovin této školní 

jídelny lze doporučit. Spotřební koš nebyl naplněn pouze v únoru u ryb, stačilo by zaměnit jednu 

polévku nebo pomazánku za rybí a vyšel by i v tomto období. Nicméně průměrná hodnota za 

sledované měsíce je 78,76 %, to vyhovuje vyhlášce. Po osobní návštěvě jsem viděla v každé třídě 
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džbánek s neslazenou vodou a džbánek s ovocným čajem, tato informace je uvedena i na jídelním 

lístku. Na JL je u každého pokrmu číselné znázornění alergenů, seznam dle nařízení EU je umístěn 

na nástěnce vedle jídelníčku, k informacím mají přístup rodiče dětí. 

Z kuchyňské úpravy je používáno vaření, pečení a dušení, smažený pokrm se na jídelníčku 

sledovaných měsíců objevil pouze jednou. Kuchyně je vybavena konvektomatem, takže i smažení 

je prováděno zdravější formou. Denně se připravuje v průměru strava pro 55 dětí a 12 

zaměstnanců, kapacita kuchyně je 100 porcí jídel. Pro cizí strávníky se nevaří. 

 

3.3.5. MŠ 5 

Tato mateřská škola se nachází v okresním městě s dvaceti třemi tisíci obyvateli, ve městě je 

dalších deset zařízení o různé velikosti. V zařízení jsou děti rozdělené podle věku do čtyř tříd, 

v každé třídě je 24 dětí, celková kapacita školy je 96 dětí. Věk zapsaných dětí je 3 – 7 let. Škola 

prošla v roce 2015 celkovou rekonstrukcí. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, prostornou 

hernou, učebnou a samostatnou jídelnou. V suterénu je víceúčelová tělocvična a keramická dílna, 

součástí zařízení je prostorná zahrada s herními prvky, altánem i místem pro sprchování dětí. 

Provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin. Stravování probíhá v časech: přesnídávka 8.45 – 9.00, oběd 

11.40 – 12.00, svačina 14.15 – 14.30 hodin. V současné době není zapsané dítě s nějakým 

stravovacím omezením, prozatím dietní stravování nebylo ani nijak řešeno.  

Tabulka č. 15 Vyhodnocení jídelního lístku podle nutričního doporučení pro obědy MŠ 5 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Polévky      

Zeleninové  12x  10x × 11x × 

Luštěninové 3x, pokud 4x – dva 

body 

3x – 4x 4x ✔✔ 2x × 

Obilné zavářky  4x 3x × 3x × 

Kombinace polévek a hl. jídel Většinou ano Ano ✔ Ano ✔ 

Hlavní jídla      

Drůbež a králík  3x 6x ✔ 7x ✔ 

Ryby, v případě 3x  - 2 body 2x – 3x 3x ✔✔ 2x ✔ 
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Vepřové maso maximálně 4x 5x × 4x ✔ 

Bezmasé nesladké jídlo  4x 1x × 3x × 

Nejsou zařazeny uzeniny 0x 1x × 0x ✔ 

Sladké jídlo maximálně 2x 1x ✔ 1x ✔ 

Nápaditost, regionální pokrmy Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Luštěniny, pokud 2x - 2 body 1x – 2x 1x ✔ 2x ✔✔ 

Přílohy      

Obiloviny  7x 8x ✔ 9x ✔ 

Houskové knedlíky maximálně 2x 2x ✔ 3x × 

Zelenina      

Zelenina čerstvá minimálně 8x 1x × 0x × 

Tepelně upravená zelenina min.  4x 2x × 3x × 

Nápoje      

Denně neslazený nemléčný Ano Ne × Ne × 

Pokud je mléčný, výběr i 

z nemléčného 

Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Výsledek   12  11 

 

Tabulka č. 16 Vyhodnocení jídelního lísku podle nutričního doporučení pro přesnídávky a svačiny 

MŠ 5 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Luštěninová nebo zeleninová 

pomazánka  

4x 5x ✔ 2x × 

Rybí pomazánka minimálně 2x 3x ✔ 3x ✔ 
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Obilná kaše minimálně 2x 0x × 1x × 

Zelenina nebo ovoce vždy jako 

součást svačin 

Vždy Ano ✔ Ano ✔ 

Nabídka celozrnných, vícezrnných, 

speciálních, žitných druhů pečiva 

včetně chleba  

8x 21x ✔ 19x ✔ 

Nezařazení uzenin a paštik 0x 0x ✔ 2x × 

Výsledek   5  3 

 

Tabulka č. 17 Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den MŠ 5 

 Leden Únor Průměr za oba měsíce 

Druhy potravin Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Maso 87,69 ✔ 86,00 ✔ 86,85 ✔ 

Ryby 83,76 ✔ 58,26 × 71,01 × 

Mléko tekuté 66,10 × 57,85 × 61,98 × 

Mléčné výrobky 58,13 × 60,33 × 59,23 × 

Tuky volné 86,89 ✔ 98,86 ✔ 92,88 ✔ 

Cukr volný 70,01 × 48,58 × 59,30 × 

Zelenina 104,20 ✔ 88,42 ✔ 96,31 ✔ 

Ovoce 87,22 ✔ 82,88 ✔ 85,05 ✔ 

Brambory 99,47 ✔ 75,55 ✔ 87,51 ✔ 

Luštěniny 116,73 ✔ 117,94 ✔ 117,34 ✔ 

Výsledek  6 

 

Nutriční doporučení u polévek bylo dodrženo jen u luštěninových, v období ledna. Jako obilná 

zavářka je použita pohanka, kuskus, vločky a jáhly. V jídelníčku se často objevuje masový vývar 
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nebo zeleninová polévka s masitou zavářkou, pro dodržení ND doporučuji záměnu za zeleninový 

vývar s vhodnou zavářkou. Kombinace polévky a hlavního jídla je většinou vhodná. Z bílého masa 

použito kuřecí a krůtí, králičí vůbec. Hovězí maso je použito v lednu 3 x a v únoru 1 x. Ryby byly 

zařazeny v lednu 2 x a 1 x polévka, v únoru 1 x jako hlavní jídlo a 1 x jako polévka. Spotřební koš 

byl naplněn pouze v lednu, průměrná hodnota za oba měsíce je dle vyhlášky nedostačující – 71,01 

%. Z vepřového masa bylo jídlo uvařeno 5 x v lednu, to je víc, než je doporučeno a v únoru 4 x. 

Bezmasý pokrm byl zařazen v lednu pouze 1 x a v únoru 3 x, ani v jednom případě nebylo 

dodrženo doporučení. V JL jsou uvedena polomasitá jídla, kde je snížená norma pro maso, např. 

zeleninové lasagne s kuřecím masem, doporučuji tyto pokrmy nahradit bezmasou variantou. 

Sladké hlavní jídlo bylo nabídnuto v obou měsících 1 x. Luštěniny byly pokryty dle ND. Přílohy 

z obilovin jsou zastoupeny v dostatečném množství v podobě těstovin, rýže, kuskusu a bulguru, 

v únoru byly podány 2 x houskové knedlíky a 1 x ovocné knedlíky. V případě podání houskových 

knedlíků 2 x v měsíci, není vhodné zařadit jako sladký pokrm ovocné knedlíky, doporučuji zvolit 

jinou variantu sladkého jídla. Pitný režim je hrazen ovocnými sirupy, v případě mléčného nápoje je 

možnost výběru i z nemléčného. K přesnídávkám a svačinám jsou podávány luštěninové, 

zeleninové a rybí pomazánky dle doporučení nebo i častěji, 2 x byla použita k přípravě pomazánky 

uzenina. V únoru byla do JL zařazená 1 x kaše z ovesných vloček. Z pečiva je nabízen chléb, rohlíky, 

housky a často i sladké pečivo, celozrnné není nabízeno vůbec. Jídelní lístek je zapotřebí obohatit 

o obilné kaše a část bílého pečiva nahradit celozrnným. Zelenina a ovoce je součástí každé 

přesnídávky a svačiny. K pití je podáván ovocný čaj, mléko, kakao, bílá káva. Objem 

spotřebovaného mléka není v souladu s legislativními požadavky v obou hodnocených měsících, 

stejně tak mléčné výrobky. Ty se v jídelníčku objevily pouze 4 x v hodnocených měsících, častěji se 

objevuje tvarohová pomazánka, pro naplnění spotřebního koše i správnou výživu dětí je nutné 

mléčné výrobky zařadit častěji. Dále nebyl spotřební koš naplněn u cukru volného. 

V dostupnosti dodavatelů v této lokalitě i velkosti zařízení není žádný problém, objem objednávek 

je dostatečný, denně je dováženo čerstvé pečivo. Podle pestrosti jídelních lístků není zcela 

využíván sortiment u dodavatelů potravin. U každého pokrmu na jídelním lístku je uveden obsah 

alergenů. Seznam alergenů je předložen na vyžádání. V jídelníčku proběhla několikrát změna, 

informace o možné změně je uvedena.  

Z technologické úpravy je preferováno vaření, pečení a dušení, smažené jídlo se na JL objevilo 3 x 

ve sledovaných měsících. V roce 2015, kdy proběhla rekonstrukce zařízení, byla kuchyň 

zmodernizována a dovybavena konvektomatem, který je využíván i na smažení. Denně je v 

průměru připravována strava pro 75 dětí a 15 zaměstnanců, kapacita kuchyně je 150 porcí. Pro 

cizí strávníky se nevaří. 

 

3.3.6. MŠ 6 

Vybrané zařízení se nachází v okresním městě s osmnácti tisíci obyvateli. Ve městě je dalších šest 

mateřských škol. V této škole jsou čtyři třídy, každou navštěvuje 25 dětí různého věku od 2 do 7 

let. Kapacita školy je 100 dětí. Vybavenost odpovídá danému zařízení. Provozní doba je 6.30 – 

16.30 hodin. Stravovací režim: přesnídávka 8.45 – 9.00, oběd 11.30 – 12.00, svačina 14.00 – 14.15 

hodin. Škola neeviduje strávníka se zdravotním omezením, diety se nevaří.  
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Tabulka č. 18 Vyhodnocení jídelního lístku podle nutričního doporučení pro obědy MŠ 6 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Polévky      

Zeleninové  12x  8x × 11x × 

Luštěninové 3x, pokud 4x – dva 

body 

3x – 4x 1x × 3x ✔ 

Obilné zavářky  4x 2x × 3x × 

Kombinace polévek a hl. jídel Většinou ano Ano ✔ Ano ✔ 

Hlavní jídla      

Drůbež a králík  3x 4x ✔ 2x × 

Ryby, v případě 3x  - 2 body 2x – 3x 4x ✔✔ 2x ✔ 

Vepřové maso maximálně 4x 5x × 4x ✔ 

Bezmasé nesladké jídlo  4x 3x × 3x × 

Nejsou zařazeny uzeniny 0x 0x ✔ 1x × 

Sladké jídlo maximálně 2x 2x ✔ 2x ✔ 

Nápaditost, regionální pokrmy Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Luštěniny, pokud 2x - 2 body 1x – 2x 2x ✔✔ 1x ✔ 

Přílohy      

Obiloviny  7x 7x ✔ 7x ✔ 

Houskové knedlíky maximálně 2x 2x ✔ 1x ✔ 

Zelenina      

Zelenina čerstvá minimálně 8x 5x × 4x × 

Tepelně upravená zelenina min.  4x 0x × 2x × 
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Nápoje      

Denně neslazený nemléčný Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Pokud je mléčný, výběr i 

z nemléčného 

Ano Ano ✔ Ano ✔ 

Výsledek   13  11 

 

Tabulka č. 19 Vyhodnocení jídelního lísku podle nutričního doporučení pro přesnídávky a svačiny 

MŠ 6 

  Leden Únor 

 Doporučená 

četnost 

Reálná 

četnost 

Hodnocení Reálná 

četnost 

Hodnocení 

Luštěninová nebo zeleninová 

pomazánka  

4x 5x ✔ 6x ✔ 

Rybí pomazánka minimálně 2x 4x ✔ 3x ✔ 

Obilná kaše minimálně 2x 2x ✔ 2x ✔ 

Zelenina nebo ovoce vždy jako 

součást svačin 

vždy Ne × Ne × 

Nabídka celozrnných, vícezrnných, 

speciálních, žitných druhů pečiva 

včetně chleba  

8x 16x ✔ 14x ✔ 

Nezařazení uzenin a paštik 0x 1x × 0x ✔ 

Výsledek   4  5 

 

Tabulka č. 20 Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den MŠ 6 

 Leden Únor Průměr za oba měsíce 

Druhy potravin Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 

Splněno 

% 

Vyhovuje dle 

Vyhlášky 

107/2005 Sb. 
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Maso 100,10 ✔ 92,13 ✔ 96,12 ✔ 

Ryby 110,33 ✔ 116,24 ✔ 113,29 ✔ 

Mléko tekuté 75,26 ✔ 83,45 ✔ 79,36 ✔ 

Mléčné výrobky 86,55 ✔ 59,61 × 73,08 × 

Tuky volné 56,58 × 59,78 × 58,18 × 

Cukr volný 41,20 × 42,85 × 42,03 × 

Zelenina 114,84 ✔ 101,10 ✔ 107,97 ✔ 

Ovoce 126,85 ✔ 120,36 ✔ 123,61 ✔ 

Brambory 124,80 ✔ 109,59 ✔ 117,20 ✔ 

Luštěniny 75,76 ✔ 73,45 × 74,61 × 

Výsledek  6 

 

Četnost zeleninových polévek nebyla ve sledovaném období dodržena, stejně tak luštěninových 

v lednu, v únoru už ano. Počet použitých obilných zavářek nesplnilo doporučení, pestrost však ano 

– vločky, pohanka, kroupy, špaldové noky, bulgur. V jídelníčku se objevuje: vývar s drožďovými 

knedlíčky, vývar s písmenky a není blíže upřesněno, o jaký vývar se jedná. Doporučuji upřesnit. 

Dále jsou uváděny polévky: rýžová, kroupová a vločková, pod těmito názvy je možné si představit 

hutné obilné polévky, doporučuji zaměnit za zeleninový nebo masový vývar s obilnou zavářkou. 

Kombinace polévek a hlavních jídel byla zvolena většinou vhodně. Z bílého masa bylo použito 

pouze kuřecí, doporučuji zařadit více druhů. Ryby byly zařazeny v lednu 4 x, jednou z toho formou 

polévky, v únoru 2 x. V jídelníčku je u rybích pokrmů uveden druh ryby, např.: treska, bramborová 

kaše, rybí filé se sýrovou krustou, brambory, z uvedených názvů pokrmů není jasné, zdali se jedná 

o smaženou, pečenou nebo dušenou rybu. Doporučuji upřesnit.  Četnost použití vepřového masa 

byla překročena jen v lednu. Jídlo z hovězího masa byl nabídnut v lednu 1 x, v únoru 3 x. Uzeniny 

byly přidány do pokrmů pouze 1 x v únoru. Sladké jídlo bylo podáno dle ND, shodně 2 x v obou 

měsících. Bezmasé pokrmy byly nabídnuty ve sledovaných měsících jen 3 x.  Luštěniny byly 

připraveny v lednu 2 x, v únoru 1 x, ve všech případech byl zvolenou přílohou chléb, výrobky 

z obilovin nejsou totéž co obiloviny. Z vlastní zkušenosti, vím, že kombinace luštěnin a chleba je 

doporučována pracovnicemi hygienických stanic. Spotřební koš u luštěnin nebyl v únoru naplněn, 

pro dosažení lepších výsledků je možné použít luštěniny i jako zavářku do polévky nebo jimi 

nahradit část masa při přípravě mletých masitých pokrmů. Jako přílohy z obilovin byly podávány 

těstoviny, rýže, bulgur a kuskus, četnost knedlíků byla dodržena, v lednu byly připraveny i 1 

x celozrnné. Každý týden byl 1 x nabídnut k hlavnímu chodu zeleninový salát, četnost je 

nedostatečná. Pitný režim je hrazen vodou nebo ovocným čajem, k mléčnému nápoji je nabízen i 

nemléčný. V případě přesnídávek a svačin byl nesoulad s doporučením ten, že zelenina a ovoce 
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není součástí každé přesnídávky a svačiny. V lednu byla 1 x použita uzenina na přípravu 

pomazánky. Luštěninové, zeleninové i rybí pomazánky jsou nabízeny v dostatečném množství, 

jednou se dokonce na jídelním lístku objevila pomazánka z avokáda. Jako jediná z hodnocených 

školních jídelen splnila doporučení podávání obilných kaší v obou měsících, připraveny byly: 

jáhlová, ovesná, pohanková a krupicová. Pestrost v používání pečiva je dodržena, použit byl chléb, 

kaštanový chléb, chléb žitan a rustikální, veka s chia semínky, šestizrnná bageta a grahamový 

rohlík, bílé pečivo je použito méně často. Z mléčných výrobků jsou nabízeny jogurty, tvarohovo-

pudinkový krém, smetánek a šlehaný tvaroh, množství v únoru však nepokrývá požadavky 

vyhlášky, průměr za oba měsíce je také nedostačující - 73,08 %. Déle nebyl SK naplněn u tuků a 

cukru. Jako nápoj je nabízeno mléko a ovocné čaje. 

Se zásobováním není v této lokalitě žádný problém. Školní jídelna využívá hlavně místních 

dodavatelů. Čerstvé pečivo je dováženo denně. Na jídelním lístku je číselné vyjádření o 

přítomnosti alergenu v pokrmu, seznam alergenů je předložen na vyžádání. Ke změně 

plánovaného jídelníčku nedošlo, informace o možné změně je uvedena. 

Kapacita jídelny je 150, v průměru je připravováno jídlo pro 75 dětí a 15 zaměstnanců. Kuchyně je 

vybavena běžnými spotřebiči i konvektomatem. Mimo nepřesných názvů u rybích jídel, bylo 

zařazeno jedno smažené jídlo.  

3.4. Diskuse a závěr 

 

Diskuse 

V bakalářské práci byly vyhodnoceny jídelní lístky za měsíc leden a únor roku 2020, v každém 

měsíci bylo shodně dvacet stravovacích dní. MŠ 1, 2, 3 zastupují malé mateřské školy, jednotřídky 

a nacházejí se v obcích. MŠ 4, 5, 6 jsou velké školy s několika třídami, zřizovatelem je město a jsou 

jednou z několika školek ve městě, všech šest jídelen je z Ústeckého kraje.  

Získat materiály k výzkumu nebylo nijak snadné, mnou oslovené ředitelky mateřských škol byly 

ochotné poskytnout pouze jídelní lístky, ty většinou zveřejňují i na webových stránkách školy, ale 

informace o spotřebním koši dát „z ruky“ nechtěly, oslovených bylo celkem 18 zařízení během 

října až prosince 2019. V „druhém kole“ v lednu 2020 jsem se obrátila s prosbou o pomoc na 

obchodní zástupce firem zásobujících školní kuchyně. Na základě dobrých obchodních vztahů mi 

poté vyšli vstříc přímo vedoucí jídelen, podmínkou však byla naprostá anonymita. Výběr třech 

obecních a třech městských zařízení se tak povedlo zachovat.  Jedinou mnou původně vybranou 

školou je MŠ 1. Do výzkumu také nepříznivě zasáhla pandemie COVID – 19, 11. března byla 

uzavřena čtyři z vybraných zařízení a vzhledem k práci související s provozem jídelen (uzavření 

předešlého měsíce, vyčíslení plateb za stravné…) mi nebyly včas předány podklady. Potřebné 

materiály jsem tak získala až koncem května po znovu otevření dotyčných mateřských škol.  

Dostupnost potravin je z větší míry dána podmínkami samotných dodavatelů, často si totiž kladou 

za podmínku dodávky minimální hodnotu objednávky. V zařízení s dvaceti strávníky je možné tyto 

objemy naplnit pouze s méně častou frekvencí závozu. Většinou není problém s dodávkami 

běžného koloniálního zboží, bohužel ale tyto firmy zase nenabízejí moc pestrý sortiment potravin. 
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U dodavatelů např. mléčných výrobků už problém nastat může, z důvodu zajištění čerstvosti 

nemůžou být takové výrobky objednány ve velkém množství. Dodávky pečiva bývají úspěšně 

řešeny společným závozem s místními obchody. Někteří dodavatelé nabízejí i zmrazené 

polotovary pečiva, ty jsou však z časových a také finančních možností nevýhodné. V malých 

zařízeních rozsahu MŠ 1, MŠ 2 pracuje jen jedna kuchařka a ta nemá čas (rozmrazení, pečení, 

chladnutí) a v případě MŠ 1 ani vybavení pro rozpékání. Dalším faktorem výběru je jistě velikost 

balení a s tím související cena, rozdíl cen bývá často znatelný. Velcí odběratelé bývají zvýhodněni i 

slevami, které se dávají na velké množství odebraného zboží, to má samozřejmě vliv i na 

výslednou cenu poskytované stravy.  

 

Závěr  

Spotřební koš je vypočítáván z průměrné měsíční spotřeby potravin, přípustná tolerance je +/- 25 

%. Výjimku tvoří tuky a cukr, kde je 100 % bráno za horní hranici. Naopak u zeleniny, ovoci a 

luštěnin je přípustné překročení horní tolerance.  

Z výsledků předložených spotřebních košů, je zřejmé, že nejvíce problematickou komoditou je 

cukr volný, ten nebyl naplněn u pěti provozoven. Množství spotřebovaného cukru u těchto pěti 

jídelen nedosahovalo ani nejnižší tolerovanou hodnotu. Takto nízké hodnoty vedou 

k nedostatečnému pokrytí energetických potřeb dítěte. Tři jídelny nenaplnily SK mlékem. U dvou 

zařízení nebyl koš naplněn u ryb, mléčných výrobků a tuků volných, jednou byly porušeny 

legislativní nároky u masa a luštěnin. Hypotéza H1, že nedodržení doporučení vede 

k nedostatečnému naplnění spotřebního koše, byla potvrzena. Ani jedna z hodnocených jídelen 

nenaplnila ve sledovaných měsících spotřební koš ve všech komoditách. 1 x porušila přípustnou 

toleranci v hodnotách SK MŠ 2, 2 x MŠ 3, MŠ 4, 3 x MŠ 1 a shodně 4 x MŠ 5 a MŠ 6.  

Tabulka č. 21 Souhrn výsledků – porovnání spotřebního koše s vyhláškou 107/2005 Sb. 

 MŠ 1 MŠ 2 MŠ 3 MŠ 4 MŠ 5 MŠ 6 

Maso 0 1 1 1 1 1 

Ryby 1 0 1 1 0 1 

Mléko 0 1 0 1 0 1 

Mléčné 

výrobky 

1 1 1 1 0 0 

Tuky volné 1 1 1 0 1 0 

Cukr volný 0 1 0 0 0 0 

Zelenina 1 1 1 1 1 1 
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Ovoce 1 1 1 1 1 1 

Brambory 1 1 1 1 1 1 

Luštěniny 1 1 1 1 1 0 

Celkem 7 9 8 8 6 6 

 

Z provedeného výzkumu je jasné, že sestavit jídelní lístek, tak aby vyhovoval nutričním 

doporučením a zároveň legislativním požadavkům, není vůbec snadné. Nicméně naplnění 

spotřebního koše je dané zákonem a mělo by být prioritou každé školní jídelny. Nutriční 

doporučení je určitě výbornou pomůckou k plánování jídelníčků, na druhou stranu je jen 

doporučením a není proto závazné.  

Z výzkumu dále vyplynulo: pestrost jídelních lístků se po sečtení všech získaných bodů pohybuje 

mezi 28 a 35 body. Maximální možný počet získaných bodů za oba měsíce je 54 bodů. Hypotéza 

H2, že pestrost jídelníčku ovlivňuje dostupnost dodavatelů, byla výzkumem potvrzena částečně. 

Potvrdila se v pěti ze šesti hodnocených školních jídelen. Zajímavé je, že dodavatelsky nejvíce 

znevýhodněná MŠ 1 jako zástupce malé obecní jídelny, tuto hypotézu vyvrátila, zároveň také 

získala v hodnocení nejvyšší počet bodů.  

MŠ 1 získala v součtu 35 bodů, v JL se objevily neobvyklé recepty z luštěniny a ryb, zařazeno bylo 

také králičí maso, ze kterého se vařilo pouze ve dvou z hodnocených jídelen. Mléčné výrovky jsou 

podávány často a v širokém sortimentu. Bohužel nebyl naplněn spotřební koš u masa a mléka. 

MŠ 2 získala v součtu 29 bodů, je druhou jídelnou, u které bylo vařeno z králičího maso. Rybí jídla 

byla nabídnuta dle doporučení, četnost rybích pomazánek už ne, tomu také odpovídají hodnoty 

spotřebního koše, který nebyl naplněn. V obou sledovaných měsících byly použity uzeniny na 

přípravu pomazánek. 

MŠ 3 získala v součtu 28 bodů, z hodnocených jídelen nejnižší získaný počet. V JL se často objevuje 

nakoupené sladké pečivo, zelenina a ovoce jsou nabízeny jen k přesnídávce. Mléko je podáváno 

nepravidelně, jako další možnost nápoje, to se projevilo i na spotřebním koši, který nebyl naplněn. 

MŠ 4 získala v součtu 31 bodů, v doporučení se sice objevilo několik nedostatků, ale jako jediná 

jídelna nabídla dětem čtyři druhy ryb a také pilaf. Další předností této jídelny je naplnění 

spotřebního koše ve všech sledovaných parametrech. 

MŠ 5 získala v součtu 31 bodů, ve sledovaných měsících byly nabízeny ryby v dostatečné 

frekvenci, nicméně spotřební koš nebyl naplněn. Stejně tak u mléka, v JL bylo zařazeno často, koš 

však nebyl naplněn. Dalším nesplněným kritériem jsou mléčné výrobky, ty byly nabídnuty pouze 2 

x měsíčně.  

MŠ 6 získala v součtu 33 bodů, jako jediná jídelna nabízela k přesnídávce obilné kaše. Jídelna 

získala druhý nejvyšší počet bodů, nejvíce nedostatků bylo u polévek a nebyla dodržena frekvence 
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bezmasých jídel. Zelenina a ovoce není podáváno ke každé přesnídávce a svačině. Spotřební koš 

nebyl naplněn u mléčných výrobků a luštěnin. 

Tabulka č. 22 Souhrn výsledků – porovnání jídelních lístků s nutričním doporučením 

 Získané body v hodnocení 

polévek a hlavních jídel 

Získané body v hodnocení 

přesnídávek a svačin 

Celkem bodů 

Leden  Únor Leden  Únor 

MŠ 1 15 13 4 3 35 

MŠ 2 11 13 2 3 29 

MŠ 3 11 12 2 3 28 

MŠ 4 14 10 4 3 31 

MŠ 5 12 11 5 3 31 

MŠ 6 13 11 4 5 33 

 

Z vlastní praxe ve funkci vedoucí školní jídelny vím, že do tvorby JL často vstupuje několik faktorů. 

Nejvýznamnějším je cena nakupovaných potravin a s tím spojené dodržení finančních normativů. 

Na mateřské školy se nevztahují prázdniny, zařízení bývají (i když v omezeném provozu) otevřené i 

během letních měsíců. V tomto období jsou většinou nabízeny sezónní pokrmy, častěji podávaná 

zeleninová jídla mají vliv na plnění masa ve SK. V zimních měsících je zase větší chuť na teplá 

hutnější jídla, a zařazovat lehké zeleninové saláty nebo polévky není obvyklé, vliv na to má určitě i 

cena zeleniny v těchto měsících. Dalším ovlivňujícím faktorem spotřebního koše je určitě 

nakupované sladké pečivo. Obsah cukru v takovém pečivu není ve skladových kartách 

zaznamenaný a tím se nepromítne ani ve spotřebním koši a hodnoty u cukru bývají velmi nízké. 

Stejný efekt na SK má i nákup instantních čajů. Silný vliv mají také rodiče a pedagogičtí i 

nepedagogičtí pracovníci, ve školní jídelně se sice vaří pro děti, nikoliv zaměstnance, ale tlak často 

i ze strany vedení je tak silný, že mu mnohdy nelze odolat.  Následující poznatek sice není 

v rozsahu zkoumání předložených jídelních lístků, nicméně za zmínku určitě stojí. Obchodníci již 

několik let nabízejí solené kuřecí maso, sůl není sledovaná spotřebním košem, ale její celkovou 

spotřebu toto maso ovlivní a navíc není zpětně dohledatelné kdy a kolik takového masa bylo 

použito. I přesto, že výzkumem provedeným pro tuto bakalářskou práci bylo zjištěno časté 

nedodržení legislativních požadavků pro stravování ve školních jídelnách, si myslím, že systém je 

nastaven správně a selhání je otázkou jednotlivých provozoven nikoliv systému.   
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Příloha č. 1 Výživové normy pro školní stravování dle vyhlášky 107/2005 Sb. 

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, 

uvedeno v hodnotách "jak nakoupeno". 

Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den 

Věková 

skupina 

strávníků, 

hlavní a 

doplňková 

jídla 

Maso Ryby 
Mléko 

tekuté 

Mléčné 

výr. 

Tuky 

volné 

Cukr 

volný 

Zelenina 

celkem 

Ovoce 

celkem 
Brambory Luštěniny 

3-6 r. 

přesnídávka, 

oběd, svačina 

55 10 300 31 17 20 110 110 90 10 

7-10 r. oběd 64 10 55 19 12 13 85 65 140 10 

11-14 r. oběd 70 10 70 17 15 16 90 80 160 10 

15-18 r. oběd 75 10 100 9 17 16 100 90 170 10 

celodenní stravování 

3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 

7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 

11-14 r. 159 30 300 85 36 65 215 210 350 30 

15-18 r. 163 20 300 85 35 50 250 240 300 20 

Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou 

výživu 

  Vejce 
Mléko 

tekuté 

Mléčné 

výr. 

Tuky 

volné 

Cukr 

volný 

Zelenina 

celkem 

Ovoce 

celkem 
Brambory Luštěniny 

3-6 r. 

přesnídávka, 

oběd, svačina 

15 350 75 12 20 130 115 90 20 



 
 

7-10 r. oběd 15 250 45 12 12 92 70 140 15   

11-14 r. oběd 15 250 45 12 15 104 80 160 15   

15-18 r. oběd 15 250 45 12 13 114 90 160 15   

15-18 r. 

celodenní 

stravování 

25 400 210 35 40 370 290 250 30   
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