
U N I V E R Z I TA  K A R L O V A

Pedagogická fakulta

CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU

Otazníky kolem školního stravování

Závěrečná bakalářská práce

Autor: Jana Čermáková

Obor: Školský management

Forma studia: kombinované

Vedoucí práce: Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. 



Datum odevzdání práce: duben 2006

Prohlašuji,  že  jsem  diplomovou  práci  vypracovala  samostatně,  pouze

s použitím uvedené literatury.

Jana Čermáková

2



Děkuji především panu Ing. Stanislavu Karabcovi, Ph.D., za odborné vedení

práce,  ochotu  a  cenné  rady  při  konzultacích  a  za  poskytnutí  informací  pro  moji

diplomovou práci.

3



Resumé:

Práce  seznamuje  se  školním  stravováním  některých  zahraničních  států

a předkládá obraz školního stravování  v České republice.

Zabývá  se  otázkami  jeho  hlavních  nedostatků,  zjišťuje  postoj  řídících

pracovníků  managementu  školy  k otázkám  stravování,  aktuální  stav  výživy

a stravování  v základních  školách  a  poukazuje  na  závažné  problémy   pro  danou

oblast příznačné.

Hledá  některé  cesty  vedoucí  ke  zlepšení  současného  stavu,  neboť  hlavním

smyslem poskytování stravovacích služeb ve školách a školských zařízeních je přispět

především ke zdravému vývoji dětské populace.

Summary:

This thesis deals with the school dining system in some foreign countries and

furthermore, creates the notion of the way how the school dining system works in the

Czech Republic. 

It mainly deals with the major insufficiencies possible in that dining system.

Moreover, it tries to find out the opinion of the management in connection with the

dining system, current status of nutrition at basic schools in our country. It also points

out the appropriate problems that may occur.

It is se eking for suitable approaches to improve the current situation because

the main point of providing the catering services in schools and school facilities is

primarily  to  contribute  into  the  right  and  healthy  development  of  children’s

population nowadays. 
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1  Úvod        

Téma  mé  diplomové  práce  nese  název  „Otazníky  kolem  školního  stravování“.

Uvedený námět jsem si vybrala ze dvou důvodů. Tím prvním je, že v oblasti stravování

pracuji již 17 let, téměř od svého počátku nástupu do zaměstnání. Druhým důvodem je můj

osobní postoj ke  školnímu stravování a skutečnost, že mi není lhostejný další osud v této

oblasti.

Nebyl to pro mě nijak lehký úkol, obávala jsem se, abych v informacích nesklouzla

k monotónnímu a nezajímavému výčtu sdělení bez jakékoliv výpovědní hodnoty. Při studiu

pramenů literatury jsem se snažila odlišit důležité informace od těch méně důležitých – při

jejich výběru jsem se ale jistě nedokázala vyhnout vlivu svých osobních postojů, jež jsem

na základě prostudované literatury k tomuto tématu zaujala.

Narazila  jsem  na  veliké  množství  různorodého  materiálu,  který  mi  však  práci

rozhodně  neulehčil.  Hlavními  zdroji  při  mé  práci  se  mi  staly  odborné  knihy,  časopisy

a literatura zaměřená především na oblast výživy. Nebylo snadné je všechny prostudovat

a přečíst, natož z nich vybrat pouze ty nejhodnotnější a nejdůležitější informace, které bych

v práci neměla opomenout zdůraznit.

Svůj  hlavní  přínos  v rámci  diplomové  práce  vidím  v tom,  že  jsem  se  pokusila

zhodnotit tak diskutovanou oblast, kterou je školní stravování. 

Nebudu zde v úvodu rozebírat jednotlivé kapitoly, podrobný obsah práce dostačuje.

Spíše  bych chtěla  zdůraznit,  že  diplomová  práce není  ve všech svých kapitolách zcela

vyčerpávající. Snažila jsem se vybrat jen takové informace, které by přispěly k realizaci

mého cíle, jež jsem si na začátku vytyčila: tj.  aby celková podoba, rozsah a výpovědní

hodnota kapitol byla co nejhodnotnější a nejzajímavější. 
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2  Cíl práce

Zmapovat současný stav školního stravování, zjistit postoj kompetentních řídících

pracovníků  této  oblasti,  upozornit  na  důležitost  stravování  ve  školách,  nepodceňovat

význam kontroly a výchovy směřující ke zdravé výživě.

3  Výživa a její vliv na zdravý vývoj dítěte

Každá živá  bytost  potřebuje  k udržení  své  existence  vhodný způsob výživy.  To

znamená, že musí pravidelně přijímat přiměřené množství správně složené potravy. Čím je

jedinec mladší, tím je její význam větší. Potrava nezajišťuje pouze přísun energie potřebné

pro jeho denní činnost, ale udržuje organismus v dobrém chodu. Lze říci, že každý orgán

lidského těla potřebuje ke své činnosti určitou „pohonnou“ látku, kterou mu přivádí krev

v podobě  specifických živin,  vstřebaných z dodané potravy.  Tak např.  mozek potřebuje

hlavně bílkoviny, štítná žláza jód, krev železo, kosti a zuby vápník a fosfor apod.

I v době úplného tělesného klidu, např. ve spánku, je nezbytný trvalý přívod živin

zvláště  pro  ty  orgány,  které  zabezpečují  základní  tělesné  funkce.  Potrava  je  „stavební

hmotou“,  s jejímž  přispěním  se  budují  jednotlivé  tkáně,  např.  kostra,  svaly,  zuby  aj.

Správné  složení  potravy  můžeme  přirovnat  k  „ochranné“  látce,  protože  podporuje

i zvyšování odolnosti organismu proti onemocnění.

 

Výživa  dětí  a  dorostu  by  měla  zabezpečovat  jejich  tělesný  růst  s přiměřenými

váhovými  a  výškovými  přírůstky,  vývoj  jednotlivých  orgánů  a  zdokonalování  jejich

činnosti.  Kromě  toho zajišťuje přeměnu látek a veškeré tělesné funkce.  Proto vyžaduje

mnohem více pozornosti než výživa dospělých osob, i když tu bych rovněž nepodceňovala.

Obrovské váhové přírůstky dětí v nejmladším věku kladou zvlášť mimořádné požadavky

na obsah všech potřebných živin ve stravě, bezpodmínečně nutných pro stavbu tělesných

tkání. Dodávané živiny v podobě stravy zajišťují odolnost organismu proti infekcím, látky
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podporují  duševní vývoj  a dodávají  energii,  kterou děti,  vzhledem ke své pohyblivosti,

vynakládají ve zvýšené míře. 

Správný vývoj dětského organismu a harmonie funkcí všech jeho orgánů jsou tedy závislé

na  přiměřené  a  plnohodnotné  výživě.  Nejen  živit,  ale  správně  stravovat  dítě,  patří

k základním rodičovským povinnostem.

Z mého pohledu se však na vhodné výživě  školních dětí  a mládeže podílí  vedle

rodičů celá naše společnost. Ta rozhoduje, jaká je kvalita dotovaného školního stravování

a které  potraviny  se  dostávají  do  povědomí  dětí  formou  reklamních  kampaní  na

billboardech a televizních reklam na různé druhy pokrmů. 

4  Pohled na školní stravování do zahraničí

      4.1 Evropa

            4.1.1  Německo

V současnosti navštěvuje v Německu dětská zařízení s celodenní péčí (více než šest

hodin denně) asi milion dětí ve věku od 3 do 14 let a povinně konzumují teplý oběd. Na

základě celoplošného průzkumu – tzv. KESS studie – na téma „Výživa v denních dětských

zařízeních“ (anketa v 301 zařízení) bylo v roce 1997/98 zjištěno, že v rámci obědů byly

využívány různé systémy stravování (% všech denních dětských zařízení):

 53 % externí kuchyně – strava je dodávána v termoportech,

 22 % vlastní kuchyně - strava je zhotovena a podávána přímo v zařízení,

 16 % využití i zmrazených výrobků, strava je připravována v kombinaci se

zmrazenými výrobky,

 8 % úprava jídel ve vlastní kuchyni výhradně ze zmrazených výrobků.

Na území bývalé NDR bylo na rozdíl od SRN zjištěno podstatně častější využití

externích  kuchyní  v denních  dětských  zařízeních.  Obědy dodávané  z externích  kuchyní
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nebyly tak vhodné pro děti jako obědy připravované přímo v denních dětských zařízeních

z důvodů delšího udržování teploty, velikosti porcí, častějšího podávání masa.

Pouze  vedlejší  roli  sehrávají  v Německu  celodenní  školská  zařízení.  Asi  10  %

všeobecně  vzdělávacích škol,  tj.  asi  kolem 5 000 škol,  jsou celodenní  školská zařízení

s povinnou nabídkou teplého oběda. Údaje o stravování jsou uvedeny z průzkumu v oblasti

Dortmundu. Z tohoto průzkumu vyšly najevo různé problémy:

 přibližně 50 % škol zásobují externí kuchyně,

 polovina  žáků  využívá  možnost  teplého oběda ve  školském zařízení,  z toho víc

mladších žáků než starších a chlapců než děvčat,

 asi 20 % stravy se vyhazuje (nejčastěji  zelenina, děti nejsou z domova zvyklé ji

jíst),

 přibližně 25 % žáků doma nesnídá, 15 % nesvačí, 5 % nesnídá a ani nesvačí ve

škole. 

Novou formou celodenní  péče o školou povinné děti,  zejména na prvém stupni

základní  školy,  jsou  takzvaná  „Otevřená  školská  zařízení“.  Z pilotních  průzkumů

v Dortmundu jsou známy některé aktuální údaje:

 závazné  směrnice  pro  výživu  dětí  ve  společném stravování  v Německu

dosud neexistují,

 obědy  jsou  nabízeny  částečně  jako  teplá  strava,  částečně  jako  studená

(chleby), zčásti si děti obstarávají stravu samy donáškou z domova.

Stravování v denních dětských zařízeních v Německu je na rozdíl od celodenních

školských  zařízení  zavedeno  lépe.  KESS  studie  prokázala,  že  plány  jídelníčků  nejsou

dostatečnou informací o výživově  fyziologické kvalitě  obědů  pro děti.  Důležité je ještě

doporučení  o  druzích  a  množství  použitých  surovin.  Nutným  úkolem  do  budoucna  je
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vypracovat výživově a fyziologicky optimalizované recepty na výrobu pokrmů vhodných

pro děti a k využití v různých systémech společného stravování.1 

Nová spolková vláda Německé republiky plánuje zvýšení počtu celodenních škol

a na  uskutečnění  záměru  chce  investovat  nemalé  prostředky.  Konkrétně  se  jedná

o 4 miliardy euro, které budou investovány do konce roku 2007 na výstavbu celodenních

škol v rámci programu „Budoucnost vzdělání a péče“. Vláda se domnívá, že na rozdíl od

krátkodobých  zařízení  s výukou  pouze  dopolední,  bude  odpolední  doba  strávená

v celodenním zařízení maximálně využita pro rozvoj dítěte.

Cílem je výrazně ovlivnit výchovu žáka prodloužením doby jeho pobytu ve škole,

podpořit vývoj jednotlivce a neméně důležitý je záměr, na rozdíl od  krátkodobých zařízení,

zabezpečit  nabídku  školních  obědů.  Žákům  se  tak  dostane  teplého  jídla  v souladu  se

zdravou výživou a v zájmu péče o zdraví dítěte se vyloučí nebo alespoň omezí konzumace

rychlého občerstvení tzv. formou fast-food. Vláda svým programem částečně  napomůže

i rodičům  dětí,  hlavně  ženám  v otázce  nezaměstnanosti.  V důsledku  péče  o  děti,  které

navštěvují školu pouze dopoledne, ztratily ženy možnost zapojit se do pracovního procesu.2

Ačkoliv se další poznámka netýká obědů, ale svačin, neopomenu ji zmínit. Školy si

smluvně  zajistily  s místními  výrobci  pekařských  výrobků  prodej  jejich  produktů

z pojízdných prodejen.  V době  přestávky nabízejí  výrobci  své výrobky za zvýhodněnou

cenu, prodávají i nápoje.

1 KERSTIG, M.; CLAUSEN, K. Stručný pohled na školní stravování v Německu.  Výživa

a potraviny, 2005, roč. 60, č. 2, s. 25-26. ISSN 1211-846X. 
2SPIEGEL ONLINE : SchulSPIEGEL [online]. Hamburg : SPIEGEL ONLINE, 2005 [cit.

2005-12-12]. Dostupné na WWW: <http:// www. spiegel.de/unispiegel/schule >.
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    4.1.2  Velká Británie

Školní stravování Velké Británie má podobně jako u nás dlouholetou tradici a jeho

počátek  se  datuje  do roku 1906, kdy  dětská  podvýživa  vyvolala  potřebu zavést  školní

stravování.

Z poměrně letitých zkušeností se stravováním lze usoudit, že Britové, podobně jako

my, mají v uvedené oblasti bohaté zkušenosti ať v kladném, či záporném slova smyslu. 

Stravování  bylo  od  počátku  dotováno  státem  v plné  výši  nebo  jen  částečně.

Současným hlavním činitelem ve školním stravování a největším zásobovatelem školních

jídelen v zemi je Asociace místních orgánů  pro zásobování stravou (dále jen Asociace).

Tento odborný orgán slučuje 800 provozovatelů poskytujících stravovací služby v Anglii,

Walesu, Skotsku a Severním Irsku. Asociace zahrnuje soukromé a veřejné poskytovatele

a mimo jiné i 115 místních školských úřadů, které jsou odpovědné za školní stravování.

Provozovateli je zásobeno 22 tisíc škol, což ve skutečnosti představuje 2,5 milionu porcí

školních jídel denně.

Celkem je v Británii 180 místních školských úřadů. Úroveň stravování určuje každý

ve své oblasti. Žáci prvého stupně mají jednotný jídelníček složený z menu a dezertu, na

rozdíl od žáků druhého stupně, kteří si obvykle mohou vybrat z více druhů menu. Některé

z úřadů  poskytují  žákům  místo  teplého  oběda  jen  studené  balíčky.  Cenu  jídla  stanoví

dodavatel nebo místní školský úřad.

V dubnu roku 2001 vláda Velké Británie zavedla celostátní výživové normy, které

ovlivnily skladbu podávaných jídel a určují tím dnešní podobu jídelníčků. Od roku 2004

byl  zaveden  program  Ovoce  ve  školách,  který  byl  cíleně  vytvořen  vládou  za  účelem

zvýšení spotřeby ovoce ve školách. 
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Děti mezi čtvrtým až šestým rokem věku dostávají zdarma každý den, kdy jsou přítomny

ve škole, jeden kus čerstvého ovoce.3

    4.1.3  Rakousko

Rakousko  věnuje  v posledních  letech  školnímu  stravování  stále  větší  pozornost.

Zřejmě  si  uvědomilo,  že  vlivem  změny  sociálních  struktur  rodiny  stoupá  mimo  jiné

i potřeba zabezpečit dětem ve školách teplou stravu. Denně se ve školách stravuje pouze

17 % žáků plnících základní školní docházku, což je asi 200 tisíc dětí. Z oficiálních odhadů

je zřejmé, že 23 % škol s povinnou školní docházkou nabízí dětem oběd a 55 % škol navíc

přesnídávku. Rovněž se zvyšuje procento počtu škol s celodenní péčí.4

Rakušanům je zřejmé, že nabídka stravování ve školách může přispět  k zajištění

plnohodnotné výživy dětí a pozitivně ovlivnit jejich vztah k jídlu a samotným potravinám

a v konečné fázi pozitivně ovlivnit jejich zdraví.

Příprava  pokrmů  ve  vlastní  kuchyni  existuje  však  výhradně  v internátních

zařízeních, ostatní školy využívají chlazené nebo zmrazené pokrmy, připravované v jiných

zařízeních. Chlazené pokrmy mají využití především v základních a mražené ve středních

školách.

Institut správné výživy univerzity ve Vídni uskutečnil v uplynulých deseti  letech

několik výzkumných akcí, jež se týkaly stravovacích programů ve školách. Provozovatelé

stravování nabízejí ve školách dva druhy jídelníčků, první nabízí klasickou smíšenou stravu

a druhý je alternativním jídelníčkem s menším podílem masa a nabídkou tzv. plnohodnotné

stravy. Výsledek šetření prokázal, že nabízené pokrmy zvýšily doporučenou energetickou

hodnotu na 120 %, ale zároveň potvrdil nižší hmotnost vydaných porcí, tudíž vyvrátil teorii

3 ŠULCOVÁ, E. Úspěchy a pády školního stravování ve Velké Británii. Výživa

a  potraviny, 2003, roč. 58, č. 6, s. 90. ISSN 1211-846X.
4 ELMADFA, I.; FREISLING, H. Stravování ve školských zařízeních – stručný přehled

z Rakouska. Výživa a potraviny, 2005, roč. 60, č. 2, s. 24. ISSN 1211-846X. 
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o případném  přísunu  nadbytečných  dávek  energie.  Vzhledem  ke  zvýšenému  podílu

masových pokrmů byl zjištěn nižší podíl cukru a zvýšený podíl tuků. Vyrovnaný byl přísun

bílkovin a vysoký obsah kuchyňské soli. Neuspokojivý byl obsah vitamínu D, vápníku,

jódu a železa. Z výzkumu je patrné, že ve školním stravování by se měl do budoucna snížit

podíl  masa  a masných  výrobků,  moučníky  by  měly  být  nahrazeny  ovocem,  zeleninou,

mlékem a mléčnými výrobky.

Ve velkokapacitních vyvařovnách jsou zaměstnáváni odborní pracovníci na výživu,

kteří  by  měli  přispět  k programu  zdravého  stravování.  Bohužel,  podobně  jako  u  nás,

požadavky žáků se občas se zdravou výživou neslučují, a tak není jisté, jakým směrem se

bude  stravování  ubírat.  Zvýší  se  nabídka  fast-food  v okolí  školy,  či  vzhledem

k optimalizaci zařízení budou brány požadavky dětí ještě více na zřetel.

 4.2 Amerika

        4.2.1  USA

Školního stravování  se  v USA účastní  přibližně  50  % dětí  a  žáků.  Část  dětí  se

stravuje zdarma, ale není jich mnoho. Při slevách hradí strávníci od 10 do 80 % nákladů na

potraviny. Na základě rozhodnutí federálního ministerstva zemědělství jsou některé druhy

potravin  do  školních jídelen  poskytovány zdarma.  Jedná  se  především o některé  druhy

masa, zeleniny, ovoce a sýrů, dále o vejce, olej, burákové máslo a pizzu.

 Stravování  ve  školních  jídelnách  musí  splňovat  výživový  standard,  stanovený

federálním  ministerstvem  zemědělství,  odpovídající  výživovým  doporučením  USA  (od

roku  1946  byla  aktualizována  výživová  doporučení  poprvé  až  v roce  1995).  Podle

L. Věříšové „je systém doporučených výživových dávek a stanovení množství jednotlivých

druhů potravin pro školní obědy v USA podobný, ovšem s poněkud jinými hodnotami“.5

Školní jídelny dětem poskytují snídani a oběd. Denně připravují čerstvé pokrmy, používají

5 VĚŘÍŠOVÁ, L. Návštěva delegace amerických specialistů na školní stravování a výživu.

Výživa a potraviny, 2001, roč. 56, č. 1, s. 5. ISSN 1211-846X.
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mnoho  polotovarů,  pohotových  potravin  a  hotových  jídel,  balených  nápojů  a  doplňků,

zmrazených  výrobků,  např.  pizzu,  hamburgery  atd.  V podstatě  jídelny  pouze  pokrmy

dokončí a jídlo zkompletují. Všechny používané výrobky jsou však posouzeny a schváleny

ministerstvem  zdravotnictví  jako  vhodné  k přípravě  pokrmů  ve  školním  stravování.

V průměru musí oběd obsahovat třetinu doporučené denní dávky proteinů, vitamínu A, C,

železa,  vápníku  a energie  a  snídaně  čtvrtinu  doporučené  denní  dávky  uvedených

výživových faktorů.

Nutno podotknout, že se nedaří  zvýšit podíl stravovaných dětí  ve škole, přičemž

počet obézních dětí přibývá.6 Oficiální prameny hlásí patnáct procent. Proto má společnost

zájem zajistit  formu zdravého školního stravování  v souladu s výživovým doporučením

odpovídajícím věku dětí.

    4.2.2  Ekvádor

V Ekvádoru je situace oproti výše citovaným příkladům naprosto odlišná. To, co

přitahuje děti a učitele do školy, je právě jídlo. V chudých oblastech se zvýšil zájem učitelů

vyučovat z původních tří  na pět  dnů.  Až 80 % dětí  ve věku od šesti do dvanácti  let  je

anemických. Dobrovolným či nuceným vegetariánstvím (finanční situace rodin nedovoluje

včlenit do stravování maso) se zhoršuje zdravotní stav dětí. Rodiče však výrazně podporují

stravovací  služby  výstavbou  studní  a  rozvodů  vody  a  poskytováním  paliva  a  rovněž

dobrovolnou pomocí při přípravě jídel ve škole. 

     4.2.3  Peru

Cílem vlády je podpořit stravovací projekty na děti od 2 let a rozvojem školního

stravování snížit výskyt anemie a rozvíjet vzdělanost v oblasti výživy především u děvčat

přecházejících  ze  základní  do  střední  školy.  V rámci  projektu  školní  snídaně  se  pro

2,4 milionu  žáků  distribuují  fortifikovaný  biskvit  a nápoj,  zajišťující  30  %  denní

energetické  potřeby a  100  % požadavku železa.  Podobně  se  v rámci  projektu  školních

6 Třetí zasedání globálního fóra k dětské výživě v USA. Výživa a potraviny, 2002, roč. 57,

č. 1, s. 8-10. ISSN 1211-846X.
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obědů rozdělují potraviny formou cereálií, fazolí, živočišných produktů, cukru a zeleniny

(celkem 190 gramů). Místní občané poskytují palivo, ovoce a zeleninu. 

     4.2.4  Trinidad

V Trinidadu je systematická organizace stravování pod přímým ručením náměstka

ministra školství. Výběr skupin uživatelů bezplatného stravování provádí učitel na základě

uznávaných  kritérií,  při  nichž  jsou  hlavními  rozhodujícími  faktory:  rodičovský  příjem,

počet dětí, doporučení místních služeb a policie a informace o donášce svačin z domova.

Kontrolu nad stravováním provádějí zdravotní inspektoři. 

     4.2.5  Kolumbie

Obědy jsou poskytovány v Kolumbii asi pro 3 miliony dětí v soukromých školách

a 500 tisíc dětí  ve školách veřejných. Kolumbie si uvědomuje, že stravování je důležité

nejen v souvislosti se vzděláním, ale také pro překonání existujícího sociálního rozdělení. 

       4.3 Afrika

     4.3.1  Keňa

Keňa  udržuje  školní  stravování  díky  stálé  pomoci  Globální  iniciativy  školního

stravování USA a projektuje rozšíření počtu strávníků z původních 357 tisíc žáků v roce

2003 až na 1,3 milionu dětí. Běžně podávané jídlo složené z kukuřice, fazolí a oleje má

zajistit  výživovou  dávku  oběda  o  700  kaloriích.  Dětem  přicházejícím  bez  svačiny  je

doporučováno podávat ovesnou kaši. Jídlo je obohacováno zeleninou a ovocem.

      4.3.2  Jihoafrická republika 

Jihoafrická  vláda  hradí  žákům prvního stupně  pětkrát  týdně  velmi  střídmé  jídlo

skládající  se ze dvou krajíčků  chleba (jeden s burákovým máslem a druhý se džemem)

a sojového nápoje. V některých provinciích je to pouze dvakrát až třikrát týdně. Cílem je

zabezpečit do 10 hodin dopoledne 30 % denní doporučené výživové dávky, a tím zajistit

15



soustředění  žáků  na  učení  do  konce  vyučování.7 Uvedený  program  je  však  z důvodu

redukce finančních prostředků omezován na děti nejnižších věkových skupin.

Pro  středoškoláky  ve  věku  13  –  17  let  není  zabezpečen  program  školního

stravování.

      4.4 Srovnání

Z předloženého  pohledu  zemí  je  zřejmé,  že  si  všechny  státy  plně  uvědomují

důležitost  výživy a orientují  se  na rozvíjení  školního stravování.  Přístupy jsou rozdílné

podle podmínek. V porovnání s uvedenými státy je české školní stravování určitě o několik

kroků  napřed  a  záleží  pouze  na  nás,  zda  tomu  tak  bude  dál  nebo  dojde  vzhledem

k úsporným opatřením ke stagnaci jeho rozvoje.

5  Školní stravování v České republice

V našem státě byl systém školního stravování budován několik desetiletí. Systém,

který nám určitě leckde ve světě právem závidí. Možná právě proto se k nám do Čech jezdí

dívat hosté ze zahraničí a jsou překvapeni propracováním stravovacího systému. My jsme

naopak překvapeni nedokonalostí stravování a případnou hygienickou nekázní v okolních

zemích.

5.1 Kategorie strávníků a druh zajišťovaného pokrmu

V  České  republice  školní  stravování  zabezpečují  školní  jídelny  mateřských,

základních a středních škol, učilišť, SOU, jídelny škol v přírodě, domovů mládeže, zařízení

pro  výkon  ústavní  nebo  ochranné  výchovy  a  preventivně  výchovné  péče  a  školních

internátů, zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

7 ŠULCOVÁ, E. Školní stravování v zemích třetího světa. Výživa a potraviny, 2003, roč.

58, č. 1, s. 7-9. ISSN 1211-846X.
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Školy mohou stravovat své žáky v provozovnách veřejného stravování, závodních

jídelnách, menzách, jídelnách jiných resortů než školství, a na toto stravování přispívají.

Služba je poskytována dle věkových kategorií a typu zařízení formou oběda, doplňkového

stravování a celodenního stravování.

Cena  oběda  pro  děti  mateřské,  základní  a  střední  školy  se  rovná  nákladům na

potraviny. Režijní náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 

      5.2 Počty strávníků

Ve  školním  roce  2004/2005  využívalo  stravování  v České  republice  1 315 808

strávníků,  po  odečtení  náhradního  stravování  je  to  1 298 056  dětí  a  žáků.  Náhradním

stravováním se rozumí stravování,  které škola zabezpečuje na základě  smlouvy s jinou

osobou  poskytující  stravovací  služby  podle  §  2  vyhlášky  č.  107/2005  Sb.,  o  školním

stravování.

Konkrétní  počty  strávníků  podle  typu  stravovacího  zařízení  jsou  uvedeny

v následujících třech tabulkách.
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 Typ stravovacího zařízení a počty dětí, žáků a dospělých – školní rok 2004/20058

Tabulka č. 1     

1) Do počtu dospělých strávníků jsou zahrnuti i ostatní „cizí“ strávníci bez ohledu na věk

(i  děti  umístěné v zařízeních sociální  péče a jiných zařízeních mimo resort  MŠMT,

pokud je jim zařízením školního stravování strava poskytována).

2) Menzy, restaurace, jídelny obecního úřadu apod.

      Typ stravovacího zařízení a počty dětí a žáků ZŠ a ZvŠ – školní rok 2004/2005 

8 Tabulky č. 1, 2 a 3 Výkonové ukazatele 2004/2005, kapitola J - školská stravovací

a ubytovací zařízení [online]. Praha > UIV, 2005 [cit. 2006-01-30]. Dostupné na

WWW:<http://www.uiv.cz/ 

Typ stravovacího zařízení Děti a žáci 

celkem

    Dospělí 

     celkem

1)

Úhrnem

Výdejny dovážející stravu ze ŠJ

zařazené do sítě

94 637 36 375 1 671 488

Z toho celodenně 1 284 138 62 794
Jídelny s kuchyní 1 196 483 247 047 110 334
Z toho celodenně 57 862 1056 1 322
Výdejny dovážející stravu z jídelny

nezařazené do sítě

6 936 1 345 1 532 374

Z toho celodenně 952 - 59 372
Náhradní stravování  2) 17 752 613 8 139
Z toho celodenně 1 124 - 970
Celkem 1 315 808 285 380 20 642
Z toho celodenně 61 222 1 194 1 130
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                                                            Tabulka č. 2

     Tabulka č. 2            

  1) Menzy, restaurace, jídelny obecního úřadu apod.

 

 Typ stravovacího zařízení a počty žáků G, SOŠ, VOŠ, VÚ a DÚ – škol. rok 2004/2005

                Tabulka č. 3

Typ stravovacího 

zařízení

Žáci nižšího stupně

víceletých gymnázií

Žáci G, SOŠ

a VOŠ 

Žáci SOU,

OU

Děti VÚ,

DÚ

Typ stravovacího

zařízení

Děti MŠ Žáci ZŠ a ZvŠ

1. – 4. ročník

Žáci ZŠ a ZvŠ

5. – 9. ročník
Výdejny dovážející 

stravu ze ŠJ 

zařazené do sítě

36 375 19 209 19 731

Z toho celodenně 138 13 2
Jídelny

s kuchyní

247 047 285 288 431 775

Z toho celodenně 1056 1 648 3 522
Výdejny dovážející 

stravu z jídelny

nezařazené  do

sítě

1 345 1 359 1380

Z toho celodenně - - 1 345
Náhradní stravování

1)

613 1 412 1 949

Z toho celodenně - - -
Celkem 285 380 307 268 454 835
Z toho celodenně 1 194 1 661 3 524
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a tanečních

konzervatoří

a U 1)

Výdejny

dovážející stravu

ze ŠJ 

zařazené do sítě

2 932 15 583 3 687 52

Z toho celodenně - 888 191 52
Jídelny s kuchyní 32 763 167 400 63 250 1 723
Z toho celodenně 197 30 125 19 832 1 679
Výdejny

dovážející stravu

z  jídelny

nezařazené do

sítě

305 2 169 671 12

Z toho celodenně - 707 233 12
Náhradní

stravování

403 3 984 9 674 120

Z toho celodenně - 385 619 120
Celkem 36 403 189 136 77 282 1 907
Z toho celodenně 197 32 105 20 875 1 863

  

1) Uvádějí se děti výchovných a diagnostických ústavů, které nejsou umístěny v žádném

     SOU, OU, U či jiné škole.

6  Kontrolní činnost v oblasti stravování

Po zrušení  školských  úřadů  k 31.  12.  2000,  které  metodicky vedly  a  prováděly

kontrolu  školních  jídelen,  převzala  část  kontrolní  činnosti  v oblasti  školního  stravování

Česká školní inspekce. Zaměstnanci ČŠI, kontrolní pracovníci, pro tuto oblast zajišťovali

státní kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu

finančních  prostředků  státního  rozpočtu  prováděnou  ve  smyslu  §  18  odst.  4  zákona

č. 564/1990 Sb., o státní správě  a samosprávě  ve školství, ve znění pozdějších předpisů,

podle  zákona č. 552/1991 Sb.,  o  státní  kontrole,  ve  znění  pozdějších předpisů,  a  podle

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
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(zákon  o  finanční  kontrole),  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Následně  potom  podle

ustanovení  §  174 odst.  2  písm.  e)  zákona č.  561/2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,

středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělání  (školský  zákon),  veřejnosprávní  kontrolu

využívání  finančních  prostředků  státního  rozpočtu  přidělovaných  podle  §  160  až  163

zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné  správě  a o změně  některých  zákonů  (zákon  o  finanční  kontrole),  ve  znění

pozdějších předpisů.

     

Inspekce ve školských zařízeních jsou prováděny na základě  plánů  inspektorátů,

došlých podnětů od občanů a zřizovatelů, požadavků MŠMT, podle pokynů ČŠI.

      6.1 Kontrolní zjištění v oblasti stravování - Výroční zprávy ČŠI      

Státní  organizace,  která  provádí  kontrolu  v oblasti  stravování,  je  Česká  školní

inspekce (dále jen ČŠI). Hlavní náplní činnosti ČŠI je externí evaluace a kontrola škol

a školských zařízení zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

Výroční zpráva ČŠI podává informaci o skutečnostech zjištěných Českou školní inspekcí

při výkonu školní inspekce ve školách, předškolních zařízeních a ve školských zařízeních. 

Výroční  zpráva  České  školní  inspekce za  rok  2002/2003  uvádí  jako  hlavní

nedostatek, zjištěný při kontrolní činnosti ve školních jídelnách, nerespektování přílohy č. 2

vyhlášky  č. 48/1993  Sb.,  o  školním stravování,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  V 94  %

z celkového počtu  nedostatků  bylo zjištěno nedodržování  průměrné  spotřeby vybraných

druhů potravin na strávníka a den, tzv. spotřební koš potravin (dále jen spotřební koš). Pro

vysvětlení uvedu, že školní stravování se řídí výživovými normami, stanovenými v příloze

č. 1 uvedené vyhlášky a pro účely vyhlášky jsou nazvány spotřebním košem.

Nízké  procento  plnění  výživových  norem  bylo  zjištěno  u  mléka  a  mléčných

výrobků,  luštěnin a ryb. Spotřeba cukru a tuků  vysoce překračovala normu stanovenou

výše uvedeným předpisem. Ve 23 % bylo chybné stanovení finančních normativů na nákup
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potravin.  Občasné  nedostatky  se  vyskytly v dodržování  technologických  postupů  při

přípravě jídel.

 

Naopak  pozitivním  zjištěním  bylo  výrazné  zpestření  jídelníčků  zařazováním

vlastních receptur a možnost volby z více druhů hlavních jídel. 

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2003/2004 neuvádí konkrétní zjištění výsledků

kontrol  ve  školních jídelnách.  Zmiňuje  pouze  plošný  výkon státní  kontroly  dodržování

právních předpisů  a výkon veřejnosprávní kontroly hospodaření s finančními prostředky

v 1665 kontrolovaných školách, které kontrolní pracovníci navštívili  v průběhu inspekcí

nebo v rámci samostatných kontrol. V nich je obsažena kontrola stravovacích provozů.

      6.2 Vlastní kontrolní zjištění za aktuální školní rok 2004/2005

Vzhledem  k mému  pracovnímu  zařazení,  kontrolní  pracovnice  ČŠI  v oblasti

školního  stravování,  jsem  v průběhu  školního  roku  2004/2005  navštívila  27  školních

jídelen  Libereckého  inspektorátu,  které  byly  součástí  škol  různých  typů  a  rovněž

zřizovatelů. Pro vytvoření náhledu uvedu podstatná negativa obsahu kontrolních zjištění. 

Nejčastějším a také zřejmě  ve vztahu k dětem nejzávažnějším zjištěním v oblasti

stravování bylo neplnění výživových ukazatelů. Vyrovnaný výběr plnohodnotných pokrmů

ve skladbě jídelních lístků a optimální plnění průměrné spotřeby vybraných druhů potravin

na strávníka a den v gramech, která vychází z doporučených výživových dávek v České

republice,  nezajistilo  celkem  92 %  kontrolovaných  školských  zařízení.  Negativním

poznatkem bylo  zjištění,  že  se  opět  začínají  objevovat  potraviny  nevhodné  pro  školní

stravování, a to především v předškolních zařízeních, která stravují děti ve věku od 3 do 7

let a základních školách se žáky věkové kategorie od 7 do 15 let.

Vyskytlo  se  pět  případů  předložení  chybných výsledků  plnění  spotřebních  košů

potravin, které byly důsledkem neznalosti správné metodiky propočtů, ale též tři případy

vědomého „vylepšení“ spotřeby potravin.
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Ve dvou případech organizace v rámci doplňkového stravování neúčtovala cizím

strávníkům plnou cenu oběda určenou kalkulací z nákladů na potraviny ve výši finančního

normativu a z ostatních věcných a mzdových nákladů.

Ve  třech  případech  došlo  k chybnému  vykázání  počtu  strávníků  ve  statistickém

výkazu  Škol  (MŠMT)  V 17-01  o  společném  stravování  dětí  a  mládeže  podle  stavu

k 15. říjnu 2004. V jednom případě  nenahlásila soukromá jídelna změnu počtu strávníků

v průběhu školního roku. 

Pro  dokreslení  situace  v oblasti  plnění  výživových  dávek,  v jídelnách

kontrolovaných v průběhu roku 2004/2005 v ČR, uvedu konkrétní  počet  kontrol  včetně

počtu  porušení.  Deset  kontrolních  pracovnic  ve  školním  roce  navštívilo  222  školních

jídelen a z toho celkem ve 165 případech nepostupovala organizace v souladu s § 4 odst. 1

ve  smyslu  bodu  2  přílohy  vyhlášky  č.  48/1993  Sb.,  o  školním  stravování,  ve  znění

pozdějších předpisů.  To znamená,  že 73 % kontrolovaných školských zařízení  neplnilo

výživové dávky. Z uvedených zjištění je patrné, že ze strany pracovníků odpovědných za

kvalitní stravování, vedoucích školních jídelen, není tomuto oboru věnována náležitá péče.

Vedení  školy,  jíž  je  jídelna  součástí,  neprovádí  pravděpodobně  dostatečnou  kontrolní

činnost. 

      6.3 Pozitiva a negativa v oblasti stravování na našich školách z mého pohledu

Vzhledem k tomu, že v oblasti školního stravování pracuji mnoho let, mohla bych

uvést řadu dobrých, ale i nesprávných příkladů, které pozitivně a negativně ovlivňují stravu

školních dětí  u nás. Pokud mám uvažovat o zdravé škole, dovolím si tvrdit,  že některé

školy a školská zařízení nejednají zcela v souladu se zásadami pro zdravou výživu dětí.

A/ Pozitiva  

B/ Negativa

A/ Ředitelé škol využívají nabídek firem na bezplatný pronájem nápojového automatu

do budovy školy. Mám-li uvažovat o výhodách, není to zisk z pronájmu prostor ani z počtu
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prodaných nápojů. Je to pravděpodobně pouze módní záležitost škol nebo využití firemní

nabídky.  Výhoda pro školu spočívá v možnosti  jednoduchého zajištění  samoobslužného

pitného režimu za peníze z vlastních zdrojů žáků. A žáci s chutí pijí…

B/ Problém však spočívá v sortimentu, neboť automaty jsou většinou kromě perlivé

vody zásobovány přeslazenými sycenými nápoji typu Coca-cola, Sprite, Fanta. Žák si však

za své finanční prostředky samozřejmě zvolí chuťově výraznější nápoj, na úkor zdravějšího

druhu, a nehledí na skutečnost, že přísun cukru je v něm několikanásobně vyšší než v čaji

ze školní kuchyně. Neopomenutelný je nadměrný příjem bílkovin a fosfátů z nápojů Coca-

cola, které zhoršují denzitu (hustotu - pevnost) kostí.

Nápojový automat  využívají  pravidelně  ve  školách pouze  žáci  rodičů  s vyššími  příjmy

a staví  tím  ostatní  žáky,  kteří  řeší  svůj  pitný  režim  nápojem  ze  školní  jídelny,  do

nepříjemné role pasivních odběratelů. 

A/ Velikou podporou, jak zvýšit u dětí konzumaci jednoznačně prospěšného mléka

ve  školách,  je  „akce  Školní  mléko“.  Prodej  školního  mléka  žákům  základních  škol,

dotovaného Ministerstvem zemědělství České republiky, zajišťuje dospívající mládeži tolik

potřebný vápník, který je nenahraditelný pro dobrý kosterní systém především v pozdějším

věku.  Neopomenutelné  jsou  bílkoviny  pro  růst  a  obnovu  tkání,  mléčný  tuk  a  mastné

kyseliny nutné pro tvorbu hormonů  a ochranných látek, jód a zinek pro správný rozvoj

míchy a mozku. Většina škol je do této akce zapojena.

B/ Bohužel jsou školy, které akci dostatečně  nevyužily nebo se nezapojily vůbec.

Nezapojení zdůvodnily nezájmem žáků.

„Česká  republika  v roce  2004  přišla  o  150  milionů  korun  na  dotacích,  které  jí

nabízela Evropská unie na „akci Školní mléko“. Do akce byly zapojeny pouze dvě třetiny

škol a kvůli starostem s distribucí využily nabídku jen omezeně.“ 9

9 FREY, J. Dotace za 150 milionů na školní mléko zůstane v Bruselu. Učitelské noviny,

2005, roč. 108, č. 7, s. 5. ISSN 0139-5718. 
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A/ Polévka je ve své podstatě přísunem tekutiny, a proto považuji za správné, že je

povinnou součástí menu a nelze ji odhlašovat. Školní polévka je zdravější, protože bývá na

rozdíl od té domácí chuťově méně výraznější, pro nižší obsah soli a koření.

           B/ Polévka nepatří u některých žáků právě k těm oblíbenějším součástem oběda. Je

možné,  že  tento  stravovací  návyk  si  žák  přinesl  z domova,  odkud  není  na  konzumaci

polévky  zvyklý.  Vyřazení  polévky  z jídelníčku  může  mít  příčinu  například  ve  vyšším

obsahu zeleniny nebo jak jsem již uvedla, v její nevýraznosti. Osobně vidím příčinu i ve

špatně zvoleném inventáři, obzvláště u těch nejmenších strávníků jsou klouzavé misky na

podnosech  velkým  problémem.  Další  příčinou,  kterou  nemohu  opomenout,  je  vliv

spolužáka a  dokonce i  učitele,  kteří  polévku zásadně  odmítají.  V neposlední  řadě  je  to

chybějící čas, školní jídelna je jakousi překážkou mezi povinnostmi a volným časem žáka.

Pedagogický  dozor,  učitelé,  zaměstnanci  školní  jídelny  ze  strachu,  aby  nemohli  být

obviněni z nucení strávníka ke zkonzumování pokrmu, velmi často nereagují na hromadné

vracení talířů s polévkou i přesto, že je to do jisté míry právě na nich, aby žáky pro její

zdravou konzumaci získali. 

A/ Se vznikem nové vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, byla zrušena

povinnost přípravy pokrmů  výhradně  podle předpisových receptů  pro školní stravování,

což prakticky přineslo školám neomezenou volnost  při  sestavování  skladby pokrmů  na

jídelní lístek.

 

B/ Ubývající počet dětí zvyšuje konkurenci mezi školami všude, kde si „koukají do

oken“. Proto ve snaze vymyslet co nejatraktivnější obědy jsou do jídelníčku zařazovány

doplňky, které již nesouvisí se zdravým stravováním. Lákadla pro děti ve formě sladkých

tyčinek a sušenek a dokonce i zákusky. To vše na úkor výživově hodnotnějších potravin,

jakými jsou například ovoce a zelenina. 
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Ve výčtu kladů a záporů sledované oblasti ve školách bych mohla pokračovat dál.

Každá škola však má svoji vlastí identitu. Tím, jak se chová ke strávníkovi, jak reaguje na

připomínky, co nabízí bezprostředně, přispívá k vytvoření vlastní image a dobrého jména

školy. Jedním ze společných cílů škol by určitě měla být výchova ke zdravému způsobu

stravování.

7  Formulace hypotéz 

 

Hypotéza č. 1

Ředitelé základních škol se po přijetí nové právní formy (právní subjektivity)

zhostili,  i  přes  řadu problémů,  převzetí  školních jídelen  s náležitou  zodpovědností

a nepřipouštějí jiný způsob stravování.

Hypotéza č. 2

Ředitelé  školy  vnímají  školní  stravování  jako  neoddělitelnou  součást  školy

a  službu prospívající především žákům, a přesto otázkám zdravé výživy a školnímu

stravování nevěnuje část manažerů školy dostatečnou pozornost.

Hypotéza č. 3

Benevolence  neplnění  „spotřebního  koše“,  zvýšená  z 10  na  25  %,  nové

vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, negativně ovlivňuje výsledky spotřeby

sledovaných druhů potravin.

Hypotéza č. 4

Stravovací návyky mládeže ve školách se mění v neprospěch zdravé výživy.
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8  Výzkumná část 

8.1 Nástroje, záměr

Nástroje

 Dotazník pro ředitele základních škol (25 otázek a 2 dílčí z okruhu školního

stravování),

 dvě tabulky průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den

vypracované na základě vyhlášek č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění

pozdějších  předpisů  a  č.  107/2005  Sb.,  o  školním  stravování,  určené

kompetentním osobám odpovědným za oblast školního stravování (vedoucím

školních jídelen).

Záměr výzkumného šetření

 Zjistit  postoj  respondentů,  manažerů  škol  zodpovědných  a  ovlivňujících

stravování  části  žáků  základních  škol,  z celkového  počtu  jedné  desetiny

obyvatel České republiky stravovaných dětí a žáků.

 Zjistit,  zdali  benevolence  v oblasti  výživových  dávek  nové  vyhlášky

č. 107/2005 Sb., o školním stravování, nepřinese na rozdíl od původních norem

vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

zhoršení výsledků v oblasti plnění výživových dávek ve školách.

      8.2 Dotazníkové šetření

Žádostí o vyplnění dotazníku a dvou tabulek v příloze bylo osloveno 80 základních

škol  Libereckého  regionu.  Dopis  vysvětluje  důvod  šetření  a  zároveň  uvádí  přesný

telefonický kontakt a adresu autora výzkumu.

Se záměrem zjistit osobní postoje ředitelů základních škol k problematice školního

stravování byl vypracován jednoduchý dotazník (příloha č. 1) obsahující 25 otázek a 2 dílčí

podotázky zaměřené na soubor jevů, o které se moje zjištění opírá.
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Pro zjištění plnění průměrné spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den

(spotřební koš potravin) byly vypracovány dvě tabulky (příloha č. 2), které měla vyplnit

osoba odpovědná za kvalitu služeb školního stravování ve škole, vedoucí školní jídelny –

manažer provozu.

Dopis  byl  počátkem měsíce  ledna  2006 rozeslán  školám v  elektronické  podobě

pomocí e-mailové pošty. Lhůta pro návratnost vypracovaných podkladů byla zvolena deset

dní. Reakce ředitelů škol byly různé, od pozitivních až po negativní.

Někteří nemají na takové hlouposti čas, a proto se dopisem nezabývali, jiní nemají

jídelnu součástí školy a školní stravování pro ně zajišťuje soukromá firma, další výsledky

spotřebního koše nemohou sehnat, protože mají novou vedoucí školního stravování a ta

„bývalá“  spotřební  koše  nesledovala.  Jiní  měli  problém s evidencí  vzhledem ke  změně

z ručního zpracování tabulek na PC zpracování, někteří neevidovali spotřební koše z roku

2004. 

Na  druhou  stranu  se  řada  ředitelů  a  vedoucích  školních  jídelen  postavila

k dotazníkovému  šetření  naprosto  zodpovědně  a  projevila  zájem  zaslat  výsledky  po

ukončení zjišťovaných skutečností. 

Přes uvedené problémy jsem nashromáždila poměrně vysoké procento dotazníků a tabulek.

Dotazníkové šetření obnášelo  níže uvedené otázky.

Znění otázek a stručný komentář – 1. část

Otázka č. 1: 

Je součástí Vaší školy školní jídelna?

Otázka č. 2

Tvoří školní stravování neodmyslitelnou součást školy?

Otázka č. 3
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Zatěžuje školní stravování práci ředitele školy, je to pro Vás nutné zlo?

Otázka č. 4

Využívá školního stravování většina žáků školy? Uveďte % stravovaných. 

Otázka č. 5

Využívají zaměstnanci školy školní stravování? Uveďte % stravovaných. 

Otázka č. 6

Probíhá školní stravování ve Vaší škole podle zásad zdravé výživy? 

Otázka č. 7

Školní stravování v naší  škole není příliš  zdravé,  ale svojí skladbou vyhovuje

strávníkům.

Otázka č. 8 

Přikláníte se ke zvýšení atraktivnosti stravování zavedením přípravy dvou nebo

více druhů jídel na výběr?

Otázka č. 9  

Připravují se pro strávníky Vaší školy pokrmy na výběr ? Pokud ano, napište

počet druhů.

Otázka č. 10

Jste přesvědčen(a), že možností volby z několika druhů pokrmů na jídelníčku

zvolí strávník v týdenní nabídce vždy ten nejsprávnější pokrm?

Otázka č. 11
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Souhlasíte s tvrzením, že týdenní menu složené z jednoho druhu denního jídla je

s ohledem  na  výživové  dávky  spotřebního  koše  potravin  pro  strávníka  tím

nejzdravějším?

Otázka č. 12

Domníváte se, že doporučené výživové dávky v návaznosti na plnění spotřebního

koše potravin jsou zcela zbytečné a zastáváte názor „ Není důležité co se vaří, ale

že  se  veškeré  zhotovené  jídlo  zkonzumuje,  i  když  skladba  není  zcela

nejvhodnější“?  

Otázka č. 13

Sledujete průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin (tzv. spotřební koš)

ve školní jídelně Vaší školy nebo v jídelně, která pro Vás jídlo zajišťuje?

Otázka č. 14

Přikláníte  se  ke  zrušení  školních  kuchyní  při  školách  a  k zavedení  přípravy

pokrmů v centrálních vyvařovnách se zajištěním rozvozu do škol?

Otázka č. 15

Je sortiment zboží nabízený ve školním bufetu výhradně v souladu se zdravou

výživou?

Otázka č. 16

Máte ve škole k dispozici pro žáky stravovací automat?

Otázka č. 17

Je nabízený sortiment v jídelním automatu vhodný pro dospívající mládež?

Otázka č. 18

Přikláníte se k názoru, že školní stravování má v naší zemi dlouholetou tradici,

proto by se mělo více podporovat, aby se jeho úroveň a úroveň poskytovaných
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služeb  strávníkům  neustále  zvyšovala  (zabezpečit  potřebné  pracovní  úvazky

zaměstnanců  ŠJ,  adekvátní  finanční ocenění,  zabezpečení  kvalitního vybavení

ŠJ a kuchyně, proškolování zaměstnanců aj.)?

Otázka č. 19

Domníváte se, že rodiče žáků vnímají školní stravování jako výhodnou službu

pro jejich děti vzhledem k zajištění teplého oběda?

Otázka č. 20

Zajišťuje škola pravidelný pitný režim?

Otázka č. 21

Pokud je pitný režim ve škole zajištěn nápojovým automatem, máte ošetřeno,

aby náplně  tvořily zdravé druhy tekutin, nikoliv přeslazené nápoje „colového

typu“?

Otázka č. 22

Probíhá u Vás „akce Školní mléko“?

Otázka č. 23

Je  v rámci  výuky  v ZŠ  věnována  oblasti  zdravého  stravování  dostatečná

pozornost?

Otázka č. 24

Je  ve  škole  zorganizován  kroužek,  který  by  se  věnoval  vaření,  zdravému

stravování, výživě atd.? Pokud je jiná aktivita, uveďte stručně druh. 

Otázka č. 25
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Propagujete ve škole dostatečně školní stravu a zdravé stravování vůbec?

Dílčí otázky A/ uveďte 3 nejoblíbenější pokrmy

          B/ uveďte 3 neoblíbené pokrmy   

Kam svými otázkami směřuji? 

Zjistit:

 zda je v oslovené škole jídelna součástí školy na základě rozhodnutí o zařazení do

sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení,

 vlastní názor ředitele školy na zajišťování stravovací služby žákům školy a ostatním

strávníkům,

 jaký postoj zaujímá ředitel základní školy ke školnímu stravování, je zajišťování

stravování pro něj povinným závazkem nebo pouze nutností,

 jak  dalece  je  využíváno  školní  stravování  k zajištění  závodního  stravování

zaměstnanců  školy  a  dotované  služby  školního  stravování  žákům  v oslovených

školách, 

 jaký je subjektivní názor ředitele školy na všechny poskytované stravovací služby

ve škole,

 jaká je spokojenost strávníků se skladbou nabízených pokrmů a jak dalece je ve

školách zavedeno stravování s možností samostatné volby pokrmu,

 jak ředitel školy hodnotí vícedruhovou nabídku pokrmů, a jestli se domnívá, že je

žák základní školy schopen se v ní orientovat, 

 je ředitel školy, které je podřízena školní jídelna, správným manažerem i v oblasti

školního  stravování,  zná  jeho  záměr  nebo  školní  stravování  chápe  pouze  jako

službu školy s cílem nasytit žáky, má povědomí o platných předpisech pro školní

stravování (např. o aktuální vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování), 

 jaký má názor na spotřební koše potravin, na zrušení školních kuchyní při školách

náhradou za centrální vyvařovny,
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 co je hlavním smyslem umísťování stravovacích a nápojových automatů a jaký je

jejich obsah z pohledu zdravého stravování, 

 využívá škola program „akce Školní mléko“,

 je ve škole dostatečná podpora zdravého stravování v rámci volné aktivity,

 pořadí oblíbených pokrmů.

Dotazníkem měl  být  zjištěn  názor  ředitelů  škol,  kteří  vstupem školy  do  právní

subjektivity ze zákona převzali školní jídelnu, na školní stravování. Ředitelé subjektivně

hodnotili ze svého pohledu stravování jako součást školy.

     8.2.1  Grafické znázornění výsledků 1. části šetření 

  Grafické znázornění počtu respondentů a návratnost
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Graf č. 1 - Je součástí školy školní jídelna?

Ne 14 %

Ano 86 %

80 64
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80

Návratnost 64

Z 80 dotázaných základních škol Libereckého kraje se průzkumu zúčastnilo 64

škol, což je v rámci výzkumu 80% účast.

Výsledky šetření jsou v     tabulkách č. 1 až č. 25 uvedeny v     procentech  
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Cílem otázky bylo zjistit počet školních jídelen, které jsou součástí základních škol

Libereckého  kraje,  zúčastněných  průzkumu.  86  %  respondentů,  což  je  55  ředitelů

základních škol,  uvedlo,  že součástí  školy je  školní  jídelna a  9 ředitelů,  což je 14 %

respondentů, uvedlo, že jídelna není součástí školy. 

S povinným  přechodem  škol  a  školských  zařízení  do  právní  subjektivity  dnem

1. 1. 2003  byla  školním jídelnám dána  možnost  stát  se  součástí  školy  nebo  školského

zařízení  nebo  soukromou  právnickou  osobou.  Svoji  roli  sehrálo   rozhodnutí  nebo

doporučení  zřizovatele  školy  nebo  školského  zařízení,  přání  ředitele  školy,  popřípadě

vedoucí školní jídelny.
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Graf č. 2 - Tvoří školní stravování neodmyslitelnou součást 
školy?

Ne 3 %

Spíše ne 0 %

Spíše ano 3 %

Ano 94 %

Téměř 97 % respondentů (62 ředitelů) překvapilo svojí názorovou jednotností na

otázku, zdali školní stravování ke škole neodmyslitelně patří. Celkem shodně odpověděli

60krát ano a 2krát spíše ano. Respondenti tím potvrdili, že škola a školní jídelna tvoří

jeden celek, který ke škole neodmyslitelně patří. Tato harmonie dvou naprosto odlišných

zařízení, fungujících v podstatě  vedle sebe, přispívá k vytvoření dobrého klimatu školy.

Školní  stravování  přispívá k dobré prezentaci  školy,  proto řediteli  škol není tato služba

opomíjena.  Otázkou však zůstává sloučení více ŠJ (ale to je problém spíše mateřských

škol). 
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Graf č. 3 - Zatěžuje školní stravování práci ředitele, je to pro Vás 
nutné zlo?

Ne 61 %

Spíše ne 22 %

Spíše ano 17 %

Ano 0 %

Otázka č. 3 navazuje na předchozí otázku č. 2. Převážná většina 61 % respondentů

(39 ředitelů) a 22 % respondentů (14 ředitelů) svojí odpovědí ne a spíše ne potvrdila,

že  školní  stravování  pro  ně  není  zátěží,  ale  spíše  výhodnou  službou  žákům,  která  je

v dnešní době již nutným servisem pro rodiče převážně z důvodu zaměstnanosti žen. Zde

většina ředitelů zaujala postoj rozumně smýšlejících manažerů školy na rozdíl od zbylých

17 % respondentů (11 ředitelů) s odpovědí spíše ano. 
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Graf č. 4 - Využívá školního stravování většina žáků školy?

Ne 0 %

Spíše ne 6 %

Spíše ano 5 %

Ano 89 %

Vysoké procento kladných odpovědí v počtu 89 % respondentů (56 ředitelů) ano

a 5  % respondentů (3 ředitelé) spíše ano, potvrzuje, že služba je maximálně využívána

a tedy  ze  strany  rodičů  žáka  určitě  vítána.  6  %  negativních  odpovědí  respondentů
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(5 ředitelů)  bylo ovlivněno dojížděním žáků z místa bydliště a z důvodu umístění jídelny

mimo budovu školy, což dojíždějící žáky zatěžuje. 
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Graf č. 5 - Využívají zaměstnanci školy školní stravování?

Ne 0 %

Spíše ne 0 %

Spíše ano 3 %

Ano 97 %

Převaha  pozitivních  odpovědí  formou  ano  u  97  %  respondentů  (62  ředitelů)

a 3 % respondentů  (2  ředitelů)  spíše  ano potvrdila,  že  školní  stravování  je  téměř

stoprocentně  využíváno  i  jako  forma  závodního  stravování.  Zaměstnanci  škol  si  plně

uvědomují  výhody  této  služby.  Připomněla  bych  malou  finanční  zátěž  a  výhodnou

dostupnost  v budově  školy.  Největší  předností  stravování  je  však  čerstvost  pokrmů

připravovaných denně z naprosto nezávadných potravin správné jakosti.

Školní  stravování  je  službou  především  pro  děti,  proto  prorostlé  bůčky,  ovar

a jelítka na jídelníčku zelenou nemají, i když by si je tam mužská část školy občas přála

mít. Cílem řídícího pracovníka školy je však zajistit stravovací servis především pro žáky.
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Graf č. 6- Probíhá školní stravování ve Vaší škole podle zásad 
zdravé výživy?

Ne 0 %

Spíše ne 0 %

Spíše ano 33 %

Ano 67 %

67 % respondentů  (43 ředitelů) svoji odpovědí ano a 33 % respondentů  (21

ředitelů) odpovědí spíše ano, potvrdilo své přesvědčení,  že školní stravování ve škole

probíhá podle zásad zdravé výživy. Otázkou však zůstává, zdali se o tom občas přesvědčí.

Návodem může být občasná kontrola kvality a sortimentu potravin, předložení výsledků

měsíčního plnění spotřebních košů (průměrná spotřeba potravin) a další.
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Graf č. 7 - Školní stravování v naší škole není příliš zdravé, ale 
svojí skladbou vyhovuje strávníkům.

Ne 63 %

Spíše ne 37 %

Spíš ano 0 %

Ano 0 %

Podobnost otázek čísel 6 a 7 není chybou, ale záměrem zjištění souladu odpovědí.

Téměř  shodný  počet  63  %  respondentů  (40  ředitelů)  svojí  zápornou  odpovědí  ne

a 37 % respondentů  (24  ředitelů)  odpovědí  spíše  ne, potvrdil  názor  ředitelů  na

provozování zdravého stravování v jejich škole.
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Graf č. 8 - Přikláníte se ke zvýšení atraktivnosti stravování 
zavedením přípravy dvou nebo více druhů jídel na výběr?

Ne 36 %

Spíše ne 14 %

Spíše ano 11 %

Ano 39 %

36 % respondentů (23 ředitelů) odpovědělo ne a 14 % respondentů (9 ředitelů) spíše

ne. 39 % respondentů (25 ředitelů) s odpovědí ano a 11 % respondentů (7 ředitelů)

s odpovědí spíše ano, by za účelem zvýšení atraktivnosti školního stravování souhlasilo se

zavedením více než dvou druhů jídel na výběr.

Pokud  by  k tomu  v praxi  došlo,  měl  by  řídící  pracovník  školy,  jako  správný

manažer,  ve  spolupráci  s vedoucí  ŠJ  stanovit  společný  cíl  a  pravidla  se  záměrem,  jak

zabránit  typově  nevhodné  nabídce  stravování  ze  strany  školy.  Výběrové  menu  musí

sestávat z takových pokrmů, které budou z hlediska nutričních hodnot srovnatelné. Rovněž

nelze chuťově výraznější oblíbený pokrm stavět vedle neoblíbených, leč zdravých druhů.

Vzhledem k podmínce současně platné legislativy je třeba stanovit nabídku v souladu s § 2

odst. 6 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. V případě, kdy je v rámci školního

stravování  poskytováno  školským  strávníkům  více  druhů  jídel  na  výběr,  musí  být

zachovány výživové normy.
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Graf č. 9 - Připravují se pro strávníky Vaší školy pokrmy na výběr? 

Ne 73 %

Spíše ne 2 %

Spíše ano 0 %

Ano 25 %

25%  respondentů  (16  ředitelů)  uvedlo  kladnou  odpověď  ano,  73  %

respondentů  (47  ředitelů)  uvedlo  ne  a  2  %  respondentů  (1  ředitel)  spíše  ne.

Z konkrétního  zjištění  vyplynulo,  že  13  jídelen  připravuje  denně  dva  druhy  pokrmů,

1 jídelna  dva  druhy  pokrmů  třikrát  týdně  a  1  jídelna  čtyři  druhy  pokrmů  na  výběr.

Pracovníci  zodpovědní  za  úroveň  stravování  ve  škole  jsou  ochotni  pro  spokojenost

strávníků udělat maximum.
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Graf č. 10 - Jste přesvědčen(a), že možností volby z několika 
druhů pokrmů na jídelníčku strávník zvolí v týdenní nabídce vždy 

ten nejsprávnější pokrm?

Ne 47 %

Spíše ne 31 %

Spíše ano 19 %

Ano 3 %

Otázka  měla  prověřit  ředitele  ve  znalostech  svých  žáků,  jak  dobře  se  orientují

v otázkách správné výživy.

Většina ředitelů, to  je 47 % respondentů (30 ředitelů), odpověděla ne a 31 %

respondentů  (20 ředitelů)  odpovědí  spíše  ne zastává  názor,  že  si  strávník  v případě

možnosti výběru jídel nezvolí správně, myšleno pro něho zdravý pokrm. 3 % respondentů

(2 ředitelé) se domnívají, že ano a 19 % respondentů (12 ředitelů) odpovědělo spíše
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ano. Z odpovědí  lze  usoudit,  že  jako  správní  manažeři  by  nabídku  jídel  umožnili,  ale

vzhledem k  nezralosti žáka v tomto směru ji část zpětně zamítá. Obzvláště u žáků nižších

ročníků prvního stupně by byla volba pro neznalost pokrmů obtížná. 
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Graf č. 11 - Souhlasíte s tvrzením, že týdenní menu složené  
z jednoho druhu denního jídla  je s ohledem na výživové dávky 

spotřebního koše potravin pro strávníka školy tím nejzdravějším?

Ne 14 %

Spíše ne 11 %

Spíše ano 51 %

Ano 24 %

24 % respondentů (15 ředitelů) uvedlo ano, 51 % respondentů (33 ředitelů) spíše

ano),  11 % respondentů  (7 ředitelů)  se domnívá,  že  spíše ne a 14 % respondentů

(9 ředitelů)  nesouhlasí  s tvrzením,  že  složené  týdenní  menu  je  pro  strávníka  tím

nejzdravějším. Domnívám se, že záporné stanovisko, které k otázce zaujalo 19 % ředitelů

základních  škol,  vyplývá  z neznalosti  problematiky  spotřebního  koše  potravin

a výživových dávek. Potěšující je však převaha odpovědí spíše ano a ano. 
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Graf č. 12 - Domníváte se, že doporučené výživové dávky,  
v návaznosti na plnění spotřebního koše, jsou zcela zbytečné 
a zastáváte názor "není důležité co se vaří, ale že se veškeré 

zhotovené jídlo zkonzumuje, i když skladba není zcela 
nejvhodnější"?  

Ne 72 %

Spíše ne 23 %

Spíše ano 5 %

Ano 0 %

 

Oblast  spotřebních  košů,  tj.  průměrné  spotřeby  vybraných  druhů  potravin  na

strávníka a den, je pro ředitele škol oblastí  poměrně  vzdálenou. Většina z nich se však

domnívá, že sledování výživových dávek je potřebné.  72 % respondentů  (46 ředitelů)

uvedlo,  že  sledování  výživových  dávek  není  zbytečností,  23  %  respondentů

(15 ředitelů) označilo odpověď spíše ne a pouze 5 % respondentů (3 ředitelé) uvedlo

spíše ano.  Zde se  potvrdila  zodpovědnost  ředitelů  škol,  která je  v ohledu výživy zcela

namístě.  Potvrdilo se,  že hlavním smyslem stravovacích služeb ve školách je  vychovat

žáky ke zdravému způsobu stravování ve školách a zajistit jim nutričně vyváženou stravu.

Problém pojímá naprostá převaha řídících pracovníků shodně.
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Graf č. 13 - Sledujete spotřebu vybraných druhů potravin
(tzv. spotřební koš) ve Vaší školní jídelně nebo v jídelně, která 

pro Vás jídlo zajišťuje?  

Ne 14 %

Spíše ne 9 %

Spíše ano 9 %

Ano 68 %

68 % respondentů (44 ředitelů) odpovědělo ano, 9 % respondentů (6 ředitelů)

spíše  ano,  9  %  respondentů  (6  ředitelů)  spíše  ne  a  poslední  skupinou  je  14  %

respondentů (8 ředitelů), kteří uvedli zápornou odpověď, což značí, že spotřební koš

nesledují.  Plnění  výživových  ukazatelů  a  sledování  výsledků  spotřebních  košů  je  pro

každou  vedoucí  školní  jídelny  povinností  vyplývající  z  vyhlášky  č.  107/2005  Sb.,

o školním stravování.  Výsledky  spotřebních  košů  mohou  ředitelům škol  posloužit  jako

doklad o plnění výživových dávek a případně je mohou využít k vyjasnění otázek z oblasti

stravování v případě neshody s rodiči.
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Graf č. 14 - Přikláníte se ke zrušení školních kuchyní při školách
 a k zavedení přípravy pokrmů v centrálních vyvařovnách se 

zajištěním rozvozu do škol?

Ne 83 %

Spíše ne 11 %

Spíše ano 3 %

Ano 3 %

Vzhledem k často diskutovanému problému nedostatku finančních prostředků  na

provozování  školních  jídelen  jsem záměrně  zařadila  otázku,  zdali  se  ředitelé  přiklánějí

k jejich  zrušení.  Odpadla  by  jim  tím  větší  část  starostí.  Překvapivě  se  však  83  %
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respondentů  (53  ředitelů)  k uvedenému  návrhu  nepřiklonilo,  11  %  respondentů

(7 ředitelů) odpovědělo spíše ne a odpověď spíše ano a ano označily 3 % respondentů

(2 ředitelé).

Názor  většiny ředitelů  základních škol  se  shoduje.  Jsou pro zachování  školních jídelen

s kuchyní.  Každá  správně  fungující  jídelna  přispívá  k vytvoření  dobrého  jména  školy

a spoluvytváří  její  image.  Pokud má škola v oblasti  stravování  co nabídnout,  může tím

pozitivně  ovlivnit  rodiče  při  rozhodování  o  výběru  školy,  což  si  bohužel  3  % ředitelů

neuvědomují.
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Graf č. 15 - Je sortiment zboží nabízený ve školním bufetu 
výhradně v souladu se zdravou výživou?

Bufet nemáme 88 %
Ne 2 %
Spíše ne 5 %
Spíše ano 5 %
Ano 0 %

5 % respondentů (3 ředitelé) odpovědělo spíše ano a spíše ne, 2 % respondentů

(2 ředitelé) ne a 88 % (56 ředitelů) odpovědělo, že bufet nemají. Ve školním bufetu by

měly být nabízeny potraviny a nápoje zdravého charakteru. Sladkosti, přesolené buráky,

chipsy nebo dokonce párek v rohlíku mezi nejzdravější poživatiny rozhodně nepatří. Záleží

pouze  na  stanovisku  řídících  pracovníků  školy,  kterým  směrem  se  bude  bufet  ubírat.

Zvítězí  představa  vyšších  tržeb,  zvláště  má-li  školní  bufet  pracovník  v ekonomickém

pronájmu, či nabídka zdravých potravin? Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno minimální

procento bufetů ve školách. Bohužel jejich nabídka potravin svědčí v neprospěch zdravé

výživy.

44



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf č. 16 - Máte ve škole k dispozici stravovací automat?

Ne 100 %

Ano 0 %

100  %  respondentů  (64  ředitelů)  uvedlo,  že  stravovací  automat  nemají.

Instalace automatu by mohla být pro školní stravování určitým rizikem, žáci by si mohli

pokrmy z automatu nahrazovat teplý oběd. 
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Graf č. 17 - Je nabízený sortiment v jídelním automatu vhodný 
pro dospívající mládež?

Automat nemáme 70 %
Ne 19 %
Spíše ne 11 %
Spíše ano 0 %
Ano o %

Otázka č. 17 doplňuje otázku č. 16. 

19 % respondentů (12 ředitelů) uvedlo, že sortiment v jídelním automatu není

vhodný pro dospívající  mládež a 11 % respondentů  (7 ředitelů)  označilo odpověď

spíše není vhodný. Nikdo z oslovených neodpověděl kladně, což přináší vysvětlení, proč

70 % respondentů (45 ředitelů) automat ve škole nevlastní. Ředitelé si jsou jistě vědomi

rizika instalace  jídelního automatu.  Pokud by nebyla  nastavena ze  strany vedení  školy

pravidla používání, mohl by jeho provoz výrazně ohrozit odběr obědů. 
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Graf č. 18 - Přikláníte se k názoru, že školní stravování má v naší 
zemi dlouholetou tradici, proto by se mělo více podpořit, aby se 

jeho úroveň a úroveň poskytovaných služeb neustále zvyšovala?

Ne 0 %

Spíše ne 0 %

Spíše ano 3 %

Ano 97 %

Otázka  byla  ještě  v originálním  textu  doplněna  zněním  uvedeným  v závorce  -

(zabezpečit potřebné pracovní úvazky zaměstnanců  ŠJ, adekvátní finanční ocenění,

zabezpečení kvalitního vybavení ŠJ a kuchyně, proškolování zaměstnanců aj.).

97 % respondentů (62 ředitelů) odpovědělo ano a 3 % respondentů (2 ředitelé)

spíše ano. Téměř všichni ředitelé jednoznačně podporují rozvoj školního stravování. 

Ve skutečnosti  se  však většině  ředitelů  škol  nedostává  na  školní  stravování  dostatečné

množství finančních prostředků, tj. na mzdy a na provoz. Tento důvod by mohl způsobit

zánik rozvinutého školního stravování v naší republice.
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Graf č. 19 - Domníváte se, že rodiče žáků vnímají školní 
stravování jako výhodnou službu pro své děti vzhledem 

k zajištění teplého oběda?

Ne 6 %

Spíše ne 0 %

Spíše ano 5 %

Ano 89 %
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89 % respondentů (57 ředitelů) se domnívá, že rodiče vnímají školní stravování

jako výhodnou službu pro děti, 5 % respondentů (3 ředitelé) uvedlo odpověď spíše

ano  a  6  % respondentů  (4  ředitelé)  odpovědělo  záporně.  Otázka  byla  položena

ředitelům  vzhledem  k častější  komunikaci  pedagogických  než  nepedagogických

pracovníků s rodiči. Převážná část ředitelů odpověděla ve smyslu kladném, rodiče si velmi

dobře uvědomují výhodnost stravování.
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Graf č. 20 - Zajišťuje škola pravidelný pitný režim?

Ne 0 %

Spíše ne 2 %

Spíše ano 9 %

Ano 89 %

89  %  respondentů  (57  ředitelů)  uvedlo,  že  škola  zajišťuje  pitný  režim

pravidelně,  9  %  respondentů  (6  ředitelů)  uvedlo  spíše  ano  a  2  %  respondentů

(1 ředitel) spíše ne. Je velkou chybou vedení školy, že neřeší otázku pitného režimu žáků.

I když  z  šetření  vyplynulo,  že  je  to  vyjádření  pouze  jedné  školy,  dotýká  se  záležitost

několika desítek žáků. Pokud se jedná o školu, kde nelze pitný režim zajišťovat, mělo by

vedení školy společně s pedagogickými pracovníky hledat cesty, jakým způsobem situaci

řešit.  Například  ustanovit  učitelské  týmy  a  založit  spolupráci  právě  na  společném cíli,

přestože otázka stravování se nijak pedagogického procesu netýká.
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Graf č. 21 - Pokud je pitný režim ve škole zajištěn nápojovým 
automatem, máte ošetřeno, aby náplně tvořily zdravé typy tekutin, 

nikoliv přeslazené nápoje "colového typu"?

Nemá automat 69 %
Ne 9 %
Spíše ne 5 %
Spíše ano 12 %
Ano 5 %

69  %  respondentů  (44  ředitelů)  odpovědělo,  že  nemá  ve  škole  nápojový

automat, 9 % respondentů (6 ředitelů) odpovědělo ne a 5 % respondentů (3 ředitelé)

spíše ne, tedy nemají ošetřeno, aby náplně automatu tvořily zdravé typy tekutin. Naopak

5 % respondentů (3 ředitelé) odpovědělo ano a 12 % respondentů (8 ředitelů) spíše

ano. Další má otázka by mohla znít, proč nemá skupina respondentů s negativní odpovědí

na  uvedenou  otázku  omezen  obsah  nápojového  automatu  výhradně  na  zdravější  typy

nápojů? 

Takto  nezodpovědní  pracovníci  buď  svojí  neznalostí  celé  věci  nebo  nedůsledností  sice

pitný režim zajišťují, ale v důsledku je podávání sladkých nápojů pro žáky nezdravé.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf č. 22 - Probíhá u Vás "akce Školní mléko"?

Ne 14 %

Spíše ne 0 %

Spíše ano 2 %

Ano 84 %

84 % respondentů (54 ředitelů) odpovědí ano a 2 % respondentů (1 ředitel)

odpovědí  spíše ano potvrdili,  že  u nich ve škole probíhá „akce Školní  mléko“.  14 %
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respondentů  (9 ředitelů)  uvedlo,  že tato akce u nich neprobíhá, což není z hlediska

počtu žáků těchto škol zanedbatelné množství. To do jisté míry záleží na zaměstnancích

školy, kteří mléčné výrobky nabízí. Udělali maximum pro získání většiny žáků pít mléko

a konzumovat  mléčné  výrobky?  Přesvědčili  je  o  důležitosti  pro  zdravý  vývoj  jejich

organismu? 
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Graf č. 23 - Je v rámci výuky v ZŠ věnována oblasti zdravého 
stravování dostatečná pozornost?

Ne 0 %

Spíše ne 2 %

Spíše ano 31 %

Ano 67 %

Většina respondentů hodnotila rozsah vzdělávání v oblasti zdravého stravování za

dostatečný.  67 % (43 ředitelů) odpovědělo na otázku ano a 31 % (20 ředitelů) spíše

ano. Pouze odpověď 2 % respondentů (1 ředitel) byla negativní. 
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Graf č. 24 - Je ve škole zorganizován kroužek, který by se věnoval 
vaření, zdravému stravování, výživě?

Ne 50 %

Spíše ne 5 %

Spíše ano 6 %

Ano 39 %

39 % respondentů (25 ředitelů) označilo, že mají kroužek s tematikou zdravé

výživy,  6 %  respondentů  (4  ředitelé)  odpovědělo  spíše  ano,  5  %  respondentů
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(3 ředitelé) uvedlo v odpovědi spíše ne a 50 % respondentů (32 ředitelů) ne. Odpovědi

jednoznačně dokazují, že otázka výživy je s největší pravděpodobností stále ještě v pozadí

zájmu před převahou počítačových a jazykových kroužků. 
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Graf č. 25 - Propagujete ve škole dostatečně školní stravu 
a zdravé stravování?

Ne 0 %

Spíše ne 5 %

Spíše ano 28 %

Ano 67 %

67 % respondentů  (43 ředitelů)  podle svých odpovědí dostatečně  propaguje

zdravé  stravování,  28  %  respondentů  (18  ředitelů)  uvedlo  odpověď  spíše  ano

a zbylých 5 % respondentů (3 ředitelé) uvedlo spíše ne, nedostatečně propagují zdravou

stravu a školní stravování. Převaha kladných odpovědí dokládá velký zájem ředitelů škol

o oblast stravování.

     8.2.2  Závěr první části 

Převážná  většina  řídících  pracovníků  školy  pojímá  školní  stravování  jako

nezbytnou součást školy, která spoluvytváří image školy, propaguje zdravou výživu

ve škole a plně podporuje rozvoj školního stravování s cílem zvýšit úroveň a rozsah

poskytovaných stravovacích služeb a zajistit žákům nutričně vyváženou stravu.

     8.2.3  Obsah šetření a stručný komentář – 2. část

Druhá  část  výzkumného  šetření  byla  zaměřena  na  plnění  průměrné  spotřeby

vybraných druhů potravin na strávníka a den ve školních jídelnách základních škol podle

vyhlášky č.  48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky

č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 
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Sledované období bylo stanoveno na měsíce září, říjen, listopad roku 2004 a září,

říjen,  listopad  roku  2005.  V rozmezí  jednoho  roku  bylo  sledováno  procentuální  plnění

deseti  následujících komodit:  maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukr, zelenina,

ovoce, brambory a luštěniny.

     8.2.4  Výsledek zjištění

Z 64  došlých  tabulek  vypracovaných  ve  školních  jídelnách  základních  škol

a v jídelnách,  které  pro  školu  bez  školní  jídelny  zajišťují  oběd,  byly  konkrétní  údaje

sečteny a zprůměrovány.  Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce „Průměrná spotřeba

vybraných druhů potravin“. Rozdíl  k roku 2005 vznikl na základě  porovnání roku 2004

a 2005.

1.  Pravidla  stanovená vyhláškou  č.  48/1993 Sb.,  o  školním stravování,  ve  znění

pozdějších předpisů. Spotřeba  sledovaných  druhů  potravin  odpovídá  měsíčnímu

průměru s přípustnou tolerancí + a – 10  %, tedy od 90 % do 110 %, s výjimkou

tuků,  kde množství  volných tuků  představuje horní  hranici,  kterou lze  snížit.

100 % množství  zeleniny,  ovoce a luštěnin je dolní  hranicí  spotřeby,  kterou je

žádoucí zvýšit. 

2.  Pravidla stanovená vyhláškou  č.  107/2005 Sb.,  o školním stravování. Spotřeba

potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí  + a - 25 %, tedy od

75 % do 125 % s výjimkou tuků, kde množství volných tuků představuje horní
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hranici,  kterou lze  snížit.  100  % množství  zeleniny,  ovoce  a  luštěnin je  dolní

hranicí spotřeby, kterou je žádoucí zvýšit. 

Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin 

Po  změně  pravidel  používaných  při  vyhodnocování  plnění  spotřebního  koše

potravin  novou  vyhláškou  č.  107/2005  Sb.,  o  školním  stravování,  nedošlo  k velkým

rozdílům v oblasti  výživových  dávek.  Uvedená  tabulka  přesně  vyhodnocuje,  u  kterých

komodit došlo ke zvýšení a snížení procenta plnění.

Největší  navýšení  ve  sledovaných  měsících  roku  2005  bylo  zaznamenáno

u mléčných  výrobků  o  8,44  %,  brambor  o  3,69  %  a  menší  navýšení  o 2,26  %

u luštěnin.  Naopak  nejvíce  utrpěla  komodita  zelenina  s rozdílem  9,78  %,  mléko

s rozdílem 9,02 %.

Menší rozdíl plnění byl zaznamenán u ryb o 4,26 %, cukru o 3,23 %, ovoce o 3 %

a zanedbatelný rozdíl u masa ve výši 0,35 % spotřeby. Zajímavý je výsledek u mléka

a mléčných  výrobků.  O  9,02  %  klesl  příjem  mléka  a téměř  stejné  je  navýšení

mléčných výrobků o 8,44 %. V konečné fázi je přísun látek důležitých pro organismus

z uvedeného mléka a mléčných výrobků téměř vyrovnaný. 

Sledované

období

 Průměrné plnění - měsíce

  září, říjen a listopad 2004

  Průměrné plnění - měsíce

  září, říjen a listopad 2005

 Rozdíl

 k roku 2005
Maso 92,69 % 92,34 % - 0,35 %
Ryby 77,03 % 72,77 % - 4,26 %
Mléko 89,28 % 80,26 % - 9,02 %
Mléč.výrobky 70,80 % 79,24 % + 8,44 %
Tuky 89,23 % 87,76 % - 1,47 %
Cukr 84,28 % 81,05 % - 3,23 %
Zelenina 100,10 % 90,32 % - 9,78 %
Ovoce 90,03 % 87,03 % - 3,00 %
Brambory 91,31 % 95 % + 3,69 %
Luštěniny 69,95 % 72,21 % + 2,26 %
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Mezi důvody, které by mohly ovlivnit snížení spotřeby mléka ve školních jídelnách,

je „akce Školní mléko“ nebo nárůst dětí alergických na mléko. 

Ve  sledovaném  období  roku  2004,  kdy  potřeba  plnění  výživových  dávek

vycházela  z vyhlášky  č.  48/1993  Sb.,  o  školním  stravování,  ve  znění  pozdějších

předpisů, neplnily vedoucí sledovaných školních jídelen povinnosti dobrého manažera

střední třídy v oblasti plnění výživových dávek. Nezajistily plnění spotřebního koše

potravin v těchto pěti komoditách: ryby, mléko, mléčné výrobky, cukr a luštěniny.

Při větší benevolenci plnění spotřebního koše, dané novou vyhláškou č. 107/2005 Sb.,

o školním stravování, bylo ve sledovaném období stejných měsíců roku 2005 zjištěno

neplnění u dvou komodit, ryb a luštěnin.

V případě, že by se rok 2005 vyhodnocoval dle původní vyhlášky č. 48/1993 Sb,

o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,  zhoršily by se výsledky celkem

u šesti komodit - masa, ryb, mléka, cukru, zeleniny a ovoce (tuk vzhledem k potřebě

jeho  snižování  vyjímám).  Naopak  by  se  zvýšily  mléčné  výrobky,  brambory

a luštěniny.
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Počty neplnění jednotlivých komodit v     měsících září, říjnu a listopadu 2004 a 2005   

Sledované

období

  

1.

Počet neplnění v měsících

9, 10, 11 /2004

2.

Počet neplnění v měsících

9, 10, 11/2005  
Maso 37 6 

Ryby 51 32 

Mléko 46 20 

Mléčné

výrobky

37 27 

Tuky 11krát překročena hranice

100 %

17krát překročena hranice

100 %
Cukr 35krát plněno pod 90 %,

2krát nad 110 % 

1krát spotřeba nad 125 %,

22krát pod 75 %
Zelenina 22krát plněna nad 100 %,

ostatní plnění nad 71 %

15krát nad 100 %, ostatní

plnění nad 75 %
Ovoce 11krát nad 100 %, 40krát

do 90 %

27krát nad 100 %, 18krát do

75 %
Brambory 36 7

Luštěniny 46 54
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Nejvyšší neplnění v komoditách luštěniny a ryby přetrvává vzhledem k jejich

neoblíbenosti u dětí. 

9  Potvrzení či vyvrácení hypotéz

Ve  své  práci  jsem se  zaměřila  na  oblast  školního  stravování  a  na  některé

otázky z okruhu zdravé výživy. Proto byla práce nazvána „Otazníky kolem školního

stravování“.   

Pro výzkumnou práci byly zformulovány čtyři hypotézy. Moje šetření, ač  se

týká jenom určitého vzorku škol ve smyslu celorepublikového počtu, přineslo výčet

informací, ze kterých mohu vyjádřit  závěry,  zda výsledky mého šetření svědčí  pro

uvedené hypotézy nebo proti nim.  
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Hypotéza č. 1

Ředitelé základních škol se po přijetí nové právní formy (právní subjektivity)

zhostili,  i  přes  řadu  problémů,  převzetí  školních  jídelen  s     náležitou  

zodpovědností a nepřipouští jiný způsob stravování.

          Výsledky šetření svědčí pro uvedenou hypotézu. Většina dotázaných ředitelů

v roli  zodpovědných manažerů  školy citelně  vnímá skutečnost, že školní stravování

tvoří neodmyslitelnou součást školy. Týmová spolupráce a dobrá nabídka stravování

může  přispět  k vytvoření  dobrého klimatu a  image  školy.  Většina ředitelů  si  plně

uvědomuje, že škola může být úspěšná pouze v případě, má-li co nabídnout rodičům

a žákům.  Proto  nepřipustí  zrušení  školních  kuchyní  a zavedení  přípravy  pokrmů

v centrálních vyvařovnách se zajištěním rozvozu do škol.

Hypotéza č. 2

Ředitelé  školy  vnímají  školní  stravování  jako  neoddělitelnou  součást  školy

a     službu  prospívající  především  žákům,  a  přesto  otázkám  zdravé  výživy  

a     školnímu stravování nevěnuje část manažerů školy dostatečnou pozornost.  

Výsledky  šetření  svědčí  i  pro  tuto  hypotézu.  Mezi  osloveným  vzorkem

respondentů  byli ředitelé, kteří  berou zdravé stravování naprosto vážně,  ale i  tací,

kteří nezajišťují žákům pravidelný pitný režim ve škole, nemají ošetřenou i vhodnou

nabídku nápojů  v nápojovém automatu. Jsou si vědomi, že dostatečně  nepropagují

zdravou výživu a zdravé školní stravování, nemají ve škole zavedenou „akci Školní

mléko“,  tolerují  skutečnost,  že  ve  školním bufetu  jsou  prodávány  výrobky,  které

nejsou  v souladu  se  zdravou  výživou.  Na  základě  uvedených  negativních  zjištění

v neprospěch  žáků  mohu  zcela  zodpovědně  prohlásit,  že  ředitelé,  kteří  tímto

způsobem ovlivňují vývoj několika desítek žáků,  si  neplní správně  své manažerské
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povinnosti.  Mezi  hlavní  cíle  jejich  školy  rozhodně  nepatří  zajistit  výuku  žáků  ke

správným stravovacím návykům. Částečně  by  problém vyřešila  zvýšená  kontrolní

činnost pro tuto oblast například ze strany České školní inspekce. 

Hypotéza č. 3

Benevolence neplnění „spotřebního koše“, zvýšená z     10 na 25 %, nové vyhlášky  

č.     107/2005  Sb.,  o  školním  stravování,  negativně  ovlivní  výsledky  spotřeby  

sledovaných druhů potravin.

Výsledky  šetření  potvrdily  moji  hypotézu  pouze  zčásti.  Výzkumné  šetření

přineslo  zjištění,  že  v  případě  vyšší  benevolence  25  %  dané  změnou  vyhlášky

o stravování v dubnu roku 2005, se výsledky plnění průměrné spotřeby snížily celkem

u šesti komodit: u masa o 0,35 %, ovoce o 3 %, cukru o 3,23 %, ryb o 4,26 %. Naopak

se zvýšila spotřeba mléčných výrobků o 8,44 %, brambor o 3,69 % a luštěnin o 2,2 %.

Rovněž  podstatné  bylo  zjištění,  že  řada  vedoucích  spotřební  koše  potravin

nesleduje, což vyplynulo také z dotazníkového šetření, a svědčí o špatném kontrolním

systému,  možná  i  lhostejnosti  ředitele  školy  k věcem  naprosto  odlišným,  než  je

pedagogická činnost ve škole. I část ředitelů škol potvrdila, že se výsledky spotřebního

koše nezabývá a důležité pro ně je, že se všechno uvařené jídlo sní, nehledě na jeho

nutriční hodnoty.  Spotřební koš je  přitom jediný dokument školní  jídelny sloužící

k orientaci vedoucí školní jídelny a nadřízených orgánů o tom, jak plní svůj úkol, tj.

zda poskytují žákům škol dostatečnou výživu podle doporučení zdravotníků.

Současně platná vyhláška o školním stravování napomohla částečně vyřešit uvedený

problém tím, že ukládá „provozovatelé stravovacích služeb uchovávají údaje o plnění

výživových norem nejméně po dobu jednoho kalendářního roku“.10

Hypotéza č. 4 

10 § 2 odst. 8 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
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       Stravovací návyky školní  mládeže se ve školách nemění ve     prospěch zdravé  

výživy.

       Šetření prokázalo, že problémové druhy komodit, které jsou v trvalé neoblibě,

jimi zůstávají dál. Jsou jimi ryby, luštěniny, zelenina a mléko jako nápoj. Spotřeba se

u těchto výrobků nezvyšuje a podle výzkumného zadání vede v žebříčku popularity

vepřový řízek, pečené kuře, špagety, vepřo-knedlo-zelo, rajská omáčka s knedlíkem

a všechny druhy sladkých pokrmů. 

Naopak  k neoblíbeným  pokrmům  se  řadí  určité  druhy  zeleninových  jídel,

koprová omáčka, luštěniny a  z nich převážně čočka a hrachová kaše a všechny rybí

pokrmy v jiné úpravě než smažené.

Šance  zlepšit  výběr  pokrmů  by  mohla  vzejít  ze  současně  platné  vyhlášky

č. 107/2005  Sb.,  o  školním  stravování,  v níž  nebyla  zakotvena  povinnost  přípravy

pokrmů dle standardních receptur, kterých se některé vedoucí striktně držely. Hlavně

na  malých  zařízeních  vesnických  škol.  Tato  benevolence  však  naopak  přináší

i spoustu rizik.

Výsledné hodnoty spotřebních košů  v období šesti měsíců  dvou let potvrzují

trvalé neplnění výživových dávek. Otázkou dále zůstává, co je toho příčinou? Jsou to

špatné stravovací návyky či  nezájem a laxní přístup odpovědných pracovníků  škol

právě za oblast školního stravování?

10 Nástin možných řešení

Východisko  z mého  pedagogicko  laického  pohledu  vidím  ve  skloubení

nezajímavého téma se zajímavým. Žáka musíme na něco přilákat, něčím ho zaujmout.

Manažer školy by si měl udělat průzkum ve škole, z kterého by vyplynuly názory na
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stravování,  návrhy  na  zlepšení  prezentace  zdravé  výživy,  způsob  propagace

stravování a další odpovědi na relevantní otázky. Poté pomocí projektu stanovit cíl

a nástroje k jeho dosažení. Do projektu musí manažer zapojit všechny zaměstnance

školy včetně těch, kteří školní stravování zajišťují. Spolupráce musí být založena na

společném  cíli.  Je  nutné  ustanovit  týmy  s individuální  odpovědností,  které  jsou

schopny poskytnout každému členu zpětnou vazbu.

Jako členka realizačního týmu bych navrhovala:

 v hodinách výuky na PC zadat téma vyhledávání v internetové síti zdroje

informací ze světa zdravé výživy,

 v hodinách občanské nauky zařazovat aktuality ze světa výživy s tematikou

pyramidy zdraví,

  v mimoškolních  aktivitách  založit  zájmový  kroužek,  kde  se  skloubí

atraktivní námět s nezajímavým. Mohl by se jmenovat třeba „IN“ kroužek

a prolínaly  by  se  zde  zdravá  výživa,  zdravý  životní  styl,  otázky  zdraví, 

oblékání,  tanec,  fotografování  a  další  dle  možností  školy  a  schopnosti

managementu školy zajistit fundované a nadšené lektory.

Samostatné  kroužky  taneční,  pěvecké,  jazykové  či  kurzy  na  počítači  jistě

vhodně podporují rozvoj osobnosti žáka. Tančit a zpívat můžeme, jíst však musíme

několikrát  denně.  Možná  v tomto  duchu  by  se  měla  nést  propagace  kroužku

s tematikou výživy. Jídlo je prvopočátek všeho, na jídle záleží, jestli budeme zdrávi

a budeme moci navštěvovat školu a právě třeba jazykový kroužek. 

Dále navrhuji, aby management školy ve spolupráci s pracovníky stravování

přistoupil k občasnému monitoringu situace v oblasti možné volby jídelníčku, a to

kupříkladu  dotazníkem  pro  žáky.  Motivačním  stimulem  by  žákům  mohla  být

případná odměna za jeho vyplnění v podobě libovolného výběru menu dle přání žáka,

lákavý doplněk k  obědu či  splnění  jiného přání  v rámci  aktivit  školy.  Odpovědný
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pracovník  oblasti  školního  stravování  by  výsledky  šetření  mohl  oživit  rodičovské

schůzky.

Ve  škole  by  se  častěji  měly  pořádat  besedy  a  přednášky  s odpovědnými

pracovníky se  znalostí  z oboru výživy  propojené  s jinou oblastí,  provozovat  týdny

zdravé kuchyně. Je v zájmu managementu školy udržet si dobrou kulturou stravování

maximální počet žáků.

11 Závěr

První  polovina  práce  byla  seznámením  se  stravováním v zahraničí.  Snažila

jsem se alespoň z malé části přiblížit hlavní principy školního stravování jiných států.

V dalších oddílech jsem nastínila oblast českého stravování a malou část problémů,

s kterými se potýká. 

Ve  druhé  části  práce  jsem  se  zaměřila  na  subjektivní  postoje  školských

manažerů, kteří stojí ve vedení školy. Snažila jsem se zjistit, jak oni vnímají zdravou

výživu,  školní  stravování a  jeho význam vůbec.  Na závěr  si  dovolím připojit  ještě

několik poznámek. 

Každodenně nás obklopují reklamy na krásné auto, prací prášek, Coca-colu,

Sprite, sladkosti, ať v televizi, rozhlase či upoutávky na billboardech. „Žízeň  nikdy

nevyhraje – Sprite“, v restauracích s rychlým občerstvení KFC na nás z tácku hledí

slogan:  „V KFC  víš,  že  zdravě  jíš“ a  nabídka  lákavého  dětského  menu  -  porce

oblíbeného  kuřátka,  popcorn,  hranolky,  pepsi  nápoj  (Pepsi,  Pepsi  light,  Mirinda,

7 UP)  asi  nebude  tím  nejzdravějším pokrmem  pro  malé  dítě.  Čokoláda  Milka  je

z čerstvých  alpských  přísad  od  kraviček,  které  mají  to  nejlepší  mléko a  v tabulce

Nestlé je sklenice plná mléka. 
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Připojím i poznámku jednoho z respondentů „Zdravá výživa je sice dobrá věc,

ale kdykoliv jsou děti ve světě, berou útokem bašty zdravé výživy (KFC, McDonald´s,

stánkový prodej lupínků, hranolků a langošů)“.

Děti  jsou  správným  terčem  veškerých  reklamních  kampaní,  a  přestože  ne  vždy

chápou smysl reklamních šotů, určitě věří v jejich pravdivost.

Škoda jen, že nikde nevidí reklamu na školní mléko, báječné luštěniny nebo zdravou

rybu, brokolici či květák.

Kladu  si  otázku,  zda  vůbec  mohou  ve  školách  uspět  s nabídkou  zdravých

luštěnin,  ryb,  mléka,  mléčných  výrobků,  zeleninových  jídel  a  ovoce,  když  nás

obklopují denně úžasné reklamy o Kinder čokoládě s porcí plnou mléka, co pomáhá

dětem růst? Věřím, že ano.

I kdyby se jeden strávník naučil správnému stravování, je to vždy počátek úspěchu.

Záleží na učitelích, rodičích, ale hlavně na samotných žácích, jak k tomuto problému

přistoupí a zda se nenechají strhnout laciným vychvalováním potravin. 

Proto navrhuji válčit společně vlastními prostředky a vhodnou reklamou i ve škole za

zdravou výživu. Neničme si to dobré, co jsme vytvářeli dlouhá léta.

Aby sféra výživy působila jako významnější  civilizační činitel,  musíme stále

více prosazovat, co by měli žáci jíst a nenechat se ovlivňovat v našich představách tím,

co  by  chtěli  jíst.  Školní  stravování,  správně  chápané  a  dobře  vedené,  je  jedním

z nejdůležitějších nástrojů ovlivňování budoucí úrovně výživy a zdraví populace. 

Co říci na závěr?

„Ukaž, co jíš, a já posoudím, na jaké civilizační úrovni se nacházíš.“ Přeji všem dětem

na celém světě,  aby  se  jim dostávalo  jen té  nejlepší  stravy a „našim“ dětem,  aby

v     tomto směru nikdy nepoznaly bídu.   
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Příloha č.1

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás požádat o spolupráci.
V současné době pracuji na ČŠI a zpracovávám diplomovou práci zaměřenou na školní
stravování. Záměrně jsem volila toto téma, neboť se jím řadu let soustavně zabývám.
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V příloze Vám zasílám dotazník a dvě  tabulky, ačkoli vím, že jejich vyplnění pro Vás
i vedoucí školní jídelny bude zátěží.
Dotazníky zašlu do vybraných základních škol  Libereckého kraje.  Získané informace
použiji  výhradně  k dokončení  diplomové  práce.  Pokud  se  rozhodnete  se  mnou
spolupracovat a pravdivě  odpovíte na všechny otázky v dotazníku i  tabulkách,  zašlete
prosím  výsledky  zpět  elektronickou  poštou  na  e-mailovou  adresu:
janicka.cermakova@tiscali.cz nebo na adresu bydliště: Jana Čermáková, Bítouchov 176,
513  01  Semily.  V případě  nejasností  mě  můžete  kontaktovat  telefonicky  na  číslo  -
607 602 353. Kdyby bylo ve Vašich silách zaslat výsledky do deseti dnů, bylo by to velmi
milé, a kdyby do pěti dnů, začala bych věřit na zázraky.

Předem děkuji  za ochotu.  Projevíte-li  zájem o celkové vyhodnocení,  ráda Vám je  po
ukončení dotazníkového šetření zašlu.

S pozdravem

              

     Jana Čermáková

V Semilech dne 9. ledna 2006

Příloha č. 1

KRÁTKÝ DOTAZNÍK

Odpověď označte X.

OTÁZKY ANO SPÍŠE

ANO

SPÍŠE

NE

NE

 Je součástí Vaší školy školní jídelna? ------- -------
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2. Tvoří školní stravování neodmyslitelnou součást

školy?
3. Zatěžuje školní stravování práci ředitele školy, je to

pro Vás nutné zlo?
4. Využívá školního stravování většina žáků školy?

Uveďte % stravovaných žáků. 
5. Využívají pracovníci školy školní stravování? 

Uveďte % stravovaných.
6. Probíhá školní stravování ve škole podle zásad

zdravé výživy?
7. Školní stravování v naší ŠJ není příliš zdravé, ale

svojí skladbou vyhovuje strávníkům.
8. Přikláníte se ke zvýšení atraktivnosti stravování

zavedením přípravy dvou nebo více druhů jídel na

výběr?
9. Připravují se pro strávníky Vaší školy pokrmy na

výběr?
10. Jste přesvědčen (a), že možností volby z několika

druhů pokrmů na jídelníčku strávník zvolí v týdenní

nabídce vždy ten nejsprávnější pokrm?
11. Souhlasíte s tvrzením, že týdenní menu složené

z jednoho druhu denního jídla, je s ohledem na

výživové dávky spotřebního koše potravin pro

strávníka tím nejzdravějším?
12. Domníváte se, že doporučené výživové dávky

v návaznosti na plnění spotřebního koše potravin jsou

zcela zbytečné a zastáváte názor „ Není důležité co se

vaří, ale že se veškeré zhotovené jídlo zkonzumuje,

i když skladba není zcela nejvhodnější“?  
13. Sledujete průměrnou spotřebu vybraných druhů

potravin (tzv. spotřební koš) ve Vaší jídelně nebo

v jídelně, která pro vás jídlo zajišťuje? 
14. Přikláníte se ke zrušení školních kuchyní při

školách a k zavedení přípravy pokrmů v centrálních
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vyvařovnách se zajištěním  rozvozu do škol?
15. Je sortiment zboží nabízený ve školním bufetu

výhradně v souladu se zdravou výživou? 
16. Máte ve škole k dispozici stravovací automat? --------- --------
17. Je nabízený sortiment v jídelním  automatu

vhodný pro dospívající mládež? 
18. Přikláníte se k názoru, že školní stravování má

v naší zemi dlouholetou tradici, proto by se mělo více

podpořit, aby se jeho úroveň a úroveň poskytovaných

služeb strávníkům neustále zvyšovala (zabezpečit

potřebné pracovní úvazky zaměstnanců ŠJ, adekvátní

finanční ocenění, zabezpečení kvalitního vybavení ŠJ

a kuchyně, proškolování zaměstnanců aj.) ?
19. Domníváte se, že rodiče žáků vnímají školní

stravování jako výhodnou službu pro jejich děti

vzhledem k zajištění teplého oběda?
20. Zajišťuje škola pravidelný pitný režim?
21. Pokud je pitný režim ve škole zajištěn nápojovým

automatem, máte ošetřeno, aby náplně tvořily zdravé

druhy tekutin nikoliv přeslazené nápoje „colového“

typu? 
22. Probíhá u Vás „akce Školní mléko“? 
23. Je v rámci výuky v ZŠ věnována oblasti zdravého

stravování dostatečná pozornost ?
24. Je ve škole zorganizován kroužek, který by se

věnoval vaření, zdravému stravování, výživě atd.? 
25. Propagujete ve škole dostatečně školní stravu

a zdravé stravování vůbec?

A) uveďte 3 nejoblíbenější pokrmy………………...………………………………..

B) uveďte 3 neoblíbené pokrmy ..……………………………………………………
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Děkuji  za  poskytnuté  informace  a  věřím,  že  Vaše  poznatky  přispějí  ke  zlepšení

stravování naší mládeže.

Příloha č. 2 

Tabulka  průměrné  spotřeby  vybraných  druhů  potravin  na  strávníka  a  den

zpracovaná dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Zjednodušená tabulka pro respondenty

Školní jídelna (uveďte prosím přesný název a adresu zařízení,  jméno a telefonický

kontakt na vedoucí školní jídelny, popř. e-mail)

……………………………………………………………………………………………….
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Sledované
období  

Září
2004 -

normativ 

Říjen
2004 - 

normativ 

Listopad
2004 -

normativ 

Normativ
pro

strávníky
za 3 měsíce

Skutečná
spotřeba
potravin

za 3
měsíce

Plnění v
%

Maso
Ryby
Mléko
Mléč. výr.
Tuky
Cukr
Zelenina
Ovoce
Brambory
Luštěniny

Sledované
období  

Září
2005 -

normativ 

Říjen
2005 - 

normativ 

Listopad
2005 -

normativ 

Normativ
pro

strávníky
za 3 měsíce

Skutečná
spotřeba
potravin

za 3
měsíce

Plnění
v %

Maso
Ryby
Mléko
Mléč. výr.
Tuky
Cukr
Zelenina
Ovoce
Brambory
Luštěniny
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V rubrikách  září – říjen – listopad 2004 a 2005 – normativ uvedete celkový propočet
podle kategorií, pro které vaříte.
V rubrice skutečná spotřeba potravin za 3 měsíce uvedete skutečnou spotřebu surovin
dle uzavřených skladových karet za 3 měsíce dohromady (v gramech).
V rubrice  plnění  v  %  uvedete  výši  procentuálního  plnění  jednotlivých  komodit
(normativ  pro  strávníky  za  3  měsíce  je  sto  %  a  skutečná  spotřeba  potravin  za
3 měsíce je x %). 

V zájmu zjištění přesných výsledků v celé oblasti Libereckého kraje uveďte prosím správné výsledky

bez ohledu na plnění či neplnění výživových norem. Děkuji.
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