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Anotace 

Tématem diplomové práce je nutriční chování dospívajících a školní stravování. 

První část obsahuje hodnocení vlivu stravování na zdravotní stav dospívajících 

vzhledem ke způsobu stravování, jsou zde rozebrány jednotlivé složky potravy a jejich 

množství, které je potřebné pro příznivý vývoj dospívajícího. 

V další kapitole se zabývám tím, co to je školní stravování, jeho historií, zmiňuji se o 

školním stravování v cizích zemích a srovnávám ho se školním stravováním v České 

republice. V této kapitole je dále zahrnuta legislativa a její vývoj. 

V další kapitole rozebírám úlohu školy při zajištění stravovacího a pitného režimu žáků. 

Následující kapitola je věnována výzkumu s cílem zjistit, jak žáci vybraných základních 

škol využívají školní stavování a jaké k němu mají postoje. 

Poslední kapitola je věnována vyhodnocení výzkumného šetření a navrhnutí opatření. 
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Úvod 

Dospívání je složité období v životě jedince, je to období tělesného dozrávání, 

duševního a emočního vývoje a hledání vlastní identity. Aby všechny tyto procesy 

proběhly úspěšně, je nutné zajistit organismu dostatečný a vyvážený přísun živin, 

minerálních látek a vitamínů. Nemůžeme považovat za důležité jen přísun těchto 

základních prvků potravy, aleje také nutná pestrost pokrmů a pravidelné stravování. 

Ktomu, aby dospívající dostávali pravidelnou a vyváženou stravu, byl zřízen 

systém školních jídelen, které mohou využívat. Právě školní jídelna by měla zabezpečit 

přísun zdravé a vyvážené stravy a měla by odpovídat aktuálním zdravotnickým 

doporučením. 

Toto téma jsem si zvolila z toho důvodu, že neustále ze všech stran poslouchám a 

čtu, jak jídlo ve školní jídelně není chutné, že tam děti nechtějí chodit, protože se jim 

nelíbí prostředí, že jsou paní kuchařky na ně nepříjemné a tak dále. Proto mě zajímalo, 

jestli je školní stravování u nás opravdu tak špatné a jestli děti mají důvod ho 

nevyužívat. Dále mě zajímalo, jak je školní stravování ošetřeno legislativně a podle 

čeho se mají řídit při sestavování jídelníčku. Toto téma je zajímavé i z toho důvodu, že 

školní stravování má velmi důležitou roli, přispívá ke zdravým stravovacím návykům 

dětí. Tato jejich úloha je velmi nesnadná. Dnešní dospívající mládež je ovlivněna médii 

a reklamou. Z televizních obrazovek a časopisů na ně útočí reklamy se štíhlými 

modelkami, reklamy na rychlé občerstvení, na různé doplňky stravy v podobě pilulek a 

na potraviny které jsou „zaručeně" zdravé. Je těžké z pozice mladých lidí nepodlehnout 

těmto svodům a držet se pravidel zdravého stravování. 

Měla by to být v prvé řadě úloha rodičů naučit dítě návykům zdravého stravování 

a dodávat jim vyváženou stravu. Poté co děti přijdou do školy tuto funkci částečně plní 

škola. Poskytuje v průběhu studia potřebné informace k zdravému stravování a snaží se 

formovat jejich stravovací návyky. K tomu je formuje i školní jídelna, kterou mohou 

navštěvovat všichni žáci. 

Cílem mé práce je zmapovat ve vybraných dvou městech v menším měřítku žáků, 

jak využívají školního stravování, jestli jim vyhovuje strava, která se jim zde podává, co 

by chtěli změnit a jestli splňuje jejich požadavky na vyváženou a zdravou stravu. 
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V první kapitole popisuji současné trendy ve výživě, hodnotím stravovací návyky 

dospívajících a vliv stravování na zdravotní stav dospívajících. Trendy ve výživě, 

stravovací návyky se budu snažit směřovat k dospívající mládeži. 

Ve druhé kapitole se zabývám školním stravováním, jeho historií, vývojem a 

současnými trendy v České republice, dále zde poukazuji na školní stravování v jiných 

zemích a zabývám se vývojem legislativy. 

Třetí kapitolu věnuji úloze školy při zajištění stravovacího a pitného režimu žáků. 

Další kapitolu věnuji výzkumu vztahu dospívajících ke školnímu stravovaní. Pro 

svůj výzkum budu používat metodu dotazníkového šetření, která bude probíhat v 

9. třídách na základních školách. Tuto metodu bych si zvolila z toho důvodu, že pro 

zjištění vztahu ke školnímu stravování je nejvhodnější. Mohla bych použít i metodu 

rozhovoru, ale z důvodu velkého množství dotazovaných je dotazníková metoda 

vhodnější. 

Dále mě bude zajímat jestli je rozdíl ve vztahu ke školnímu stravování v Praze, 

jakožto hlavním městě, a v Prostějově, v městě menším. Zjišťuji využívání školního 

stravování žáky, jejich spokojenost či nespokojenost s výběrem potravin, co by se podle 

žáků mělo změnit. 

Výzkumné šetření vyhodnocuji v kapitole páté, srovnávám zjištěné poznatky 

z obou měst a vyvozuji z toho návrhy opatření. 
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1 Vliv stravování na zdravotní stav dospívajících 

„Výživa je jedním z významných faktorů, které ovlivňují růst a vývoj dítěte od 

narození až do dospělosti. Výživa je hybným činitelem všech metabolických procesů 

organismu a při jejím nedostatku, ale i nadbytku může dojít k poruše těchto procesů, 

k postižení růstu, vývoje zdravotního stavu dítěte i dospělého člověka". (24, s. 125) 

1.1 Současny trend ve výživě, racionální strava 

„Od roku 1989 se do doporučení pro výživu naší populace promítá celosvětový 

trend ke snížení celkového energetického příjmu, příjmu tuků a živočišných bílkovin". 

(24, s. 125) „Proti předchozím obdobím bylo doporučeno snížení spotřeby tučného 

mléka a masa či masných výrobků. Naopak bylo doporučeno zvýšit spotřebu 

zakysaných mléčných výrobků s nízkým obsahem tuků, nízkotučných mléčných 

výrobků a nízkotučných druhů masa. V poměru živočišných a rostlinných tuků by měl 

být zvýšen objem tuků rostlinných, polyenových mastných kyselin obsažených zvláště 

v rostlinných olejích a rybách".(24, s. 125) 

Doporučuje se snížit příjem cholesterolu, se současným snížením příjmu vajec. 

Všeobecně je kladen důraz i na snížení příjmu kuchyňské soli, cukru a alkoholu. Ve 

stravě naší populace by se měl též zvýšit příjem vitamínu C a vlákniny, což znamená 

častější konzumaci ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků a luštěnin. Měli bychom 

dávat přednost potravinám s nízko energetickou, ale vysokou nutriční hodnotou. 

(24, s. 125) 

Podle doporučení pro Českou republiku by se měl také klást důraz na dodržování 

pitného režimu, hlavně u dětí, které by měly vypít nejméně 1,5 až 2 litry vody. (16) 

Zásady racionální výživy bychom mohli shrnout do těchto bodů: 

1. Konzumovat denně potraviny s energetickou hodnotou tak, aby nedošlo k narušení 

stabilní, normální tělesné hmotnosti. Omezit nevhodnou přípravu jídel (smažení, 

tučné omáčky a jídla nabízená ve fast foodech) (39) 

2. Příjem tuku omezit u dětí na maximálně 30 % konzumované energetické dávky. 

Přijímat méně než 300 mg cholesterolu denně. Nezastupitelné jsou především 
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esenciální mastné kyseliny. Nebezpečných trans nenasycených mastných kyselin by 

mělo být jen 2 % z celkového energetického přijmu. 

3. Omezit příjem bílkovin na 15 % denní energetické dávky. Upřednostnit ve stravě 

plnohodnotné bílkoviny z živočišných zdrojů (maso, mléko a mléčné výrobky, 

vejce), ale měly by být zastoupeny i bílkoviny rostlinného původu (luštěniny, 

obiloviny). 

4. Podíl sacharidů by měl představovat asi 55-60 % denní energetické dávky a měly by 

se skládat především z polysacharidů s vlákninou. (25, s. 12) 

5. Zvýšit konzum ryb. Tuk mořských ryb obsahuje polynenasycené mastné kyseliny, 

takzvané omega -3- kyseliny, které mají protisklerotické účinky. Mořské ryby jsou 

důležitým zdrojem jódu, kterého má česká populace nedostatek. 

6. Omezit příjem kuchyňské soli na 5-7 g za den a preferovat sůl obohacenou jódem. 

Omezení přijmu kuchyňské soli je důležité při hypertenzi, edémech, onemocnění 

jater, srdce, ledvin. 

7. Nezařazovat často do jídelníčku sladkosti a moučníky. Potraviny s vysokým 

obsahem cukru podporují vznik zubního kazu, nadváhy a obezity. 

8. Omezit nebo zcela se vyhnout konzumaci alkoholu. Při častém pití alkoholu hrozí 

onemocnění jater, periferních nervů i centrální nervové soustavy. Děti a dospívající 

by neměli konzumovat alkohol vůbec. 

9. Jíst pestrou stravu. Důležitý je přísun všech živin. 

10. Dostatečný příjem vitamínů a minerální látek, který často není dostačující. 

Obzvláště příjem některých vitamínů v období dospívání je nedostačující, je to 

například vitamín A, některé skupiny vitamínů B, vitamín C atd. Důležitý je také 

přísun čerstvého ovoce a zeleniny. 

(29, 14, s. 125-129) 

Tato doporučení mohou být směrodatná pro větší část populace, ale nesmíme 

zapomenout na děti, kteří jsou stoupenci jiných způsobů výživy a to výživy alternativní. 

Stejně jako ve většině západních zemích i u nás přibývá vegetariánů a stoupenců jiných 

alternativních způsobů výživy. Motivy, proč lidé volí alternativní výživu mohou být 

různé. Ať už náboženské, přejaté od rodičů, snaha žít zdravěji, nezabíjet zvířata a 

nekonzumovat jejich maso nebo jen jako módní záležitost a protest proti všemu 

konvenčnímu. (25, s. 31) 
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I když se nám při pojmu alternativní výživa vybaví, že je to něco speciálního, 

něco chybějícího ve výživě, ne zrovna zdravého. Ale s určitostí nemůžeme dát rovnítko 

mezi alternativní výživou a nutričními nedostatky. Alternativní výživa může přinášet i 

zdravotní užitek, ale zejména u osob, které mají ukončený růst. 

Mezi alternativní výživu řadíme vegetariánství, veganství, makrobiotikov 

laktoovovegetariáni atd. 

U dospívajících, z důvodu neukončeného růstu, jsou lékaři při vegetariánství 

skeptičtí. Je zde riziko nutriční nedostatečnosti, která vyplývá z toho, že v rostlinné 

stravě jsou deficitní vitamin D, vitamin Bi2, vyšší více nasycené mastné kyseliny, 

v menším množství obsahuje esenciální aminokyseliny, karnitin, kalcium a některé 

složky se hůře využívají (železo, vápník, zinek) (24, s. 135) 

Podle Ošancové (25), pokud je vegetariánská strava vhodně sestavená 

s dostatkem vajec a mléčných výrobků, tak je únosná i pro děti. O něco horší to je u 

veganů , děti živené veganskou stravou mají opožděný růst a je u nich zvýšené riziko 

chudokrevnosti a křivice. Veganská strava je spojena s větším přísunem vitaminu C, 

kyseliny listové, hořčíku, mědi a manganu. Vyšší konzumace vitaminu C napomáhá 

vstřebávání železa, což se příznivě uplatňuje při požívání převážně rostlinné stravy, u 

níž je využitelnost železa nižší. Studie prováděné ve Velké Británii prokázaly u veganů 

také nižší příjem jódu. V potravě veganů chybí s výjimkou řas významné zdroje jódu, 

jimiž jsou vedle mořských produktů mléko a mléčné výrobky. (27) 

Makrobiotická strava je podobně jako veganská provázena nedostatečným 
« 

příjmem řady nezbytných výživových faktorů. Vyšší stupně makrobiotiky jsou 

představovány výlučně obilovinami. Méně přísná makrobiotická strava povoluje vedle 

obilovin zeleninu, luštěniny, bílá masa a vejce. Taková strava pak nemusí být spojena 

s projevy nutričního deficitu. 

Pokud se dítě stravuje alternativním způsobem výživy, pak nastává problém, 

pokud by se dítě chtělo stravovat ve školní jídelně. Záleží to na dohodě v jednotlivých 

školách, které provozují školní jídelny, jestli svůj jídelníček přizpůsobí. Pokud by se ve 

škole nacházelo více dětí např. vegetariánů, tak by se měli školní jídelny pokusit tento 

problém vyřešit. V současné době není možné, aby tyto děti se každý den stravovaly ve 

školních jídelnách, protože je vařeno pro většinu dětí, kteří se nestravují alternativním 

způsobem. Mohly by chodit na obědy třeba jen dvakrát týdně, když se nepodává masité 

jídlo, ale mohl by vzniknout problém nutriční nevyváženosti. 
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1.2 Stravovací návyky dospívajících 

Děti jsou již od narození pasivními příjemci potravy. Je tomu tak v kojeneckém, 

batolecím, předškolním a částečně ve školním a adolescenčním věku. V nejnižším věku 

je výživa specifikována lékařskými doporučeními a je plně vyhovující věku dítěte. 

„S věkem ubývá specifických doporučení a výživa dítěte je stále více podmiňována 

výživovými zvyklostmi rodiny. Tyto zvyklosti dítě postupně přijímá do svého 

podvědomí a vytváří si základ vlastních stravovacích návyků a zvyklostí pro období 

dospělosti". (24, s. 130) Adolescenti jsou částečně závislí na stravě, kterou jim 

předkládají rodiče či školní jídelna. 

1.2.1 Nevhodné stravovací návyky adolescentů 

Děti přijímají od svých rodičů, ale i vlivem doby různé zvyklosti ve stravování a 

z toho vyplývá i neutěšitelný stav výživy dětí. V podstatě jsou dvě příčiny tohoto 

neutěšitelného stavu: nepravidelný příjem potravy a její špatný výběr. 

„Výživa dětí je v současnosti ovlivněna prudkými změnami v ekonomických 

poměrech rodiny, ve způsobu života a nabídce nových produktů. Přibývá mražených 

hotových jídel, mikrovlnná trouba urychluje přípravu i ohřívání potravin. Narůstá počet 

restaurací a bister podávajících tzv. „fast foods", hlavně hamburgery, smažené 

hranolky, párky v rohlíku, smažená masa aj. Vlivem osvěty i cenové dostupnosti se 

zvyšuje spotřeba drůbežího masa, klesá podíl hovězího a vepřového masa ve školním i 
« 

domácím stravování." (13, s. 159) 

Vše začíná již ráno, kdy málokterá rodina vede své dítě k pravidelné snídani. 

Vynechanou snídani by bylo ještě možno nahradit svačinou, kterou by dítě snědlo o 

velké přestávce, ale často jsou děti nuceni kupovat si svačiny po cestě ve škole nebo ve 

školních bufetech a jak víme, tak dítě raději sáhne po něčem sladkém nebo nezdravém, 

než aby mělo vyváženou svačinu. Navíc děti někdy odmítají nosit si do školy svačinu 

přichystanou z domova, protože jsou ovlivněny reklamou, že správná svačina je 

čokoládová tyčinka, sušenky, oplatky, které často zapíjejí přeslazenými nápoji, které 

jsou pro jejich zdraví nevhodné. Dítě svačící chleba se sýrem je v mnohém kolektivu 

outsiderem. (18) 

Z výzkumu, který byl proveden u pražských dětí v roce 1997 ukázal, že téměř 5 % dětí 

ráno nesnídalo, 1,5 % jich nesnídalo ani nesvačilo a bez svačiny jich bylo 25 % 

(13, s. 160) 
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V nejhorším případě je prvním jídlem až oběd, který má dítě buď doma nebo ve 

školní jídelně. Někteří rodiče kladou důraz na společnou večeři, kdy se u ní sejde celá 

rodina u jednoho stolu. Takové společné stolování má i komunikační význam. Ovšem 

někteří rodiče nevyžadují po dítěti přítomnost u společné večeře, a tak se stává, že děti 

při jídle sledují televizi a nebo si čtou. 

Našim dětem chybí i dostatek ovoce a zeleniny, kdy by jejich příjem měl být 

zeleniny 3-5 porcí a ovoce 2-4 porce. (12, s. 132) Již v roce 1982 zjistili Komárková a 

Krejčí, že během období ve kterém prováděli svůj výzkum, až 40 % dětí nejedlo po celý 

týden zeleninu a ovoce, to můžeme připisovat tehdejší době, kdy bylo ovoce a zelenina 

nedostatkové zboží. Zato byl častý příjem sladkostí, limonád a mražených krému. A 

právě na tento sortiment se v dnešní době zaměřuje reklama a zvyšuje se nabídka právě 

v této oblasti. Je také pravdou, že už se nestojí ve frontách na ovoce a je daleko větší 

výběr z ovoce a zeleniny a můžeme je koupit během celého roku. (13, s. 159) 

Stále častěji si děti zajišťují svačinu a oběd sami. Dostávají peníze od rodičů, ale 

bohužel mnoho jich utratí za různé pamlsky místo hodnotných potravin. 

Ideální rozdělení denního energetického příjmu dne: 

20 % snídaně 

10 % svačina 

30 % oběd 

10 % svačina 

30 % večeře (23, s. 190) 

Snídaně je tudíž velmi důležitým momentem ve stravování dospívajícího dítěte. 

Pokud se dítě ráno nenasnídá, mělo by mít alespoň dostatečný přísun tekutin, aby 

doplnilo tekutiny po noční pauze. Pokud dítě tekutiny nedoplní, může se to projevit 

vyšší únavou, nepozorností, bolestí hlavy a dalšími obtížemi. „Sliznice dítěti vysychají, 

jsou náchylné k průniku infekce, může se objevit zácpa, nechutenství, může to být 

počáteční moment k tvorbě žlučníkových či ledvinových kamínků." (24, s. 131) 

Po ránu není vhodné pít pouze černý čaj, kávu či kakao, jako je v některých rodinách 

zvykem. 

Ztrátu tekutin je nejlépe nahradit ovocnými nebo zeleninovými šťávami, které jsou 

vhodné pro svůj obsah vitamínů. (24, s. 131) 
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1.3 Energetická potřeba adolescentů 

Obecné požadavky na výživu jsou dány rychlostí tělesného růstu (hmotnost, 

výška), energetickým výdejem, bazálním metabolismem, zdravotním stavem a 

metabolickou odpovědí na příjem stravy. Na potřebu energie má také vliv 

termoregulace. 

Tyto faktory se mění v závislosti na věku. Jsou rovněž rozdílné pro chlapce a 

dívky. Lze říci, že požadavky na energetický příjem je možno stanovit poměrně přesně 

pro každou věkovou kategorii. Celkovou denní potřebu energie lze vypočítat na základě 

hodnoty bazálního výdeje energie a energetického výdeje při fyzické aktivitě. 

Energetická potřeba se s věkem dítěte zvyšuje, ovšem úměrně se snižuje na jednotku 

tělesné hmotnosti. V době dospívání se potřeby energie zvyšují a diferencují, u chlapců 

je potřeba energie vyšší. (14, s. 30) 

„Nedostatek nebo nadbytek energie působí nepříznivě na metabolické procesy 

organismu a může vést k nedostatečné nebo neadekvátní tvorbě tkání, což se obecně 

může projevit malnutricí nebo obezitou. Významnou úlohu v tomto procesu však má i 

celkový zdravotní stav a pohybová aktivita dítěte." (24, s. 126) Vysoký energetický 

příjem způsobuje obezitu, při níž je více zatěžována páteř a kyčelní a kolení klouby a je 

také rizikovým faktorem srdečně cévních onemocnění. (19, s. 247) 

Přijímaná strava nemusí být nevhodná jen nadbytečným nebo nedostatečným 

množstvím energie, ale i nesprávnou skladbou, např. příliš velkým procentem tuků, 

které v roce 1994 v České republice dosahovaly přes 34 % potřebné energie namísto 

28 %. (5, s. 32) 

Podle výživových doporučení pro Českou republiku by se měl upravit příjem celkové 

energetické dávky u jednotlivých populačních skupin v souvislosti s pohybovým 

režimem, tak aby bylo dosaženo rovnováhy mezi jejím příjmem a výdejem pro udržení 

optimální tělesné hmotnosti v rozmezí BMI20-25 (16) 

Věk Pohlaví Skupina Energie 

Studující 11 500 kJ 

15-18 Chlapci Fyzicky pracující 12 500 kJ 

Studující 9 000 kJ 

Dívky Fyzicky pracující 10 000 kJ 

Tabulka č.l : Doporučené dávky energie pro dospívající (25, s. 24) 
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1.4 Nároky adolescentů na přívod živin 

V období dospívání jsou vyšší nároky na přívod živin, dochází k výraznému růstu 

postavy a k vyšší tělesné aktivitě a aby to všechno proběhlo v pořádku, je důležitý 

dostatečný přívod živin. 

1.4.1 Sacharidy 

Nejdůležitějším (nikoliv nejvydatnějším) zdrojem energie jsou sacharidy. 

Doporučená denní dávka sacharidů pro dospívající je 55-60 % celkového energetického 

příjmu. (25, s. 12) Zvláště významné, lehce využitelné a snadno stravitelné jsou 

monosacharidy (glukóza, fruktóza, galaktóza) a disacharidy (sacharóza, maltóza a 

laktóza). Polysacharidy jsou využívány pomaleji. Nerafinované složité di- a 

polysacharidy jsou obecně zdravější než jednoduché cukry, protože s menší 

pravděpodobností vyvolávají velké kolísání hladiny cukru v krvi a následného 

vylučování inzulínu. Také často obsahují ještě další cenné živiny, jako vitamíny, 

stopové prvky a vlákninu. (2, s. 31) 

Z pohledu výživového doporučení pro Českou republiku, po vstupu do Evropské 

unie, bychom měli snížit spotřebu jednoduchých tuků na maximálně 10 % celkové 

energetické dávky, při zvýšení podílů polysacharidů. (16) 

V České republice je vysoká spotřeba cukru, dr. Ošancová poukazuje, že spotřeba 

cukru na hlavu za rok je 40 kg. Děti a dospívající dávají přednost sladkostem před 
v • 

plnohodnotnými svačinami. Repný cukr je ovšem výhradně zdrojem energie a 

neobsahuje žádné minerální látky ani vitamíny. Potraviny s vysokým obsahem cukru 

vytlačují ze stravy cennější složky jako jsou zelenina a ovoce, podporují vznik zubního 

kazu, obezity a nadváhy. (25, s. 12) 

Vláknina 

Další skupinou sacharidů jsou nevyužitelné, nestravitelné sacharidy - vláknina. 

Základem vlákniny jsou polysacharidy. 

„ Patří sem lignin, celulóza a hemicelulóza, která tvoří tzv. hrubou vlákniny. Dále se 

sem počítají i některé složky, které jsou rozpustné ve vodě, ale ve střevě se 

nevstřebávají. Jsou to pektiny, rostlinné gumy a slizy. „ (23, s. 126) 
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„Vláknina je součástí výživy a významně ovlivňuje trávící procesy v organismu, 

má význam v prevenci některých zdravotních obtíží či civilizačních onemocnění až do 

dospělosti." (24, s. 127) 

Pro příjem vlákniny bychom měli konzumovat tyto potraviny: otruby, ovoce, zeleninu, 

luštěniny, obiloviny. 

Potravina (100g) Vláknina (g) 

Mouka 0,8 

Čočka 11,7 

špenát vařený 6,3 

Petržel 9,1 

Jablka 2,0 

rybíz červený 8,2 

Květák 2,1 

Banány 3,4 

Okurky 0,4 

chléb celozrnný 8,5 

Pomeranče 2,0 

Maliny 7,4 

Knäckebrot 11,7 

Tabulka č.2: Obsah vlákniny v různých potravinách (25, s. 14) 

Vláknina významně ovlivňuje rychlost průchodu tráveniny střevem. Čím více 

vlákniny ve stravě, tím kratší dobu prochází trávící trubicí. (8, s. 71) 

Zdravá výživa dospělého jedince by měla obsahovat 25 g až 30 g vlákniny na den. 

Doporučené hodnoty pro dospívající jsou: pro chlapce 10 g/4200 kJ a pro dívky 

12,5 g/4200 kJ. Dospělí lidé ovšem konzumují asi jen 15g vlákniny na den, což jak 

vidíme, je málo. (24, s. 127, s. 410) 

„Výrazný nadbytek vlákniny, včetně sojové, má rovněž svá rizika. Zhorší 

vstřebávání živin, zejména bílkovin. V zelenině je kromě vlákniny rovněž íytová 
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kyselina. Ta může bránit vstřebávání některých prvků, například železa a vápníku, a to i 

když je jich v dané zelenině dostatek." (23, s. 128) 

Nízká spotřeba vlákniny se spojuje s řadou civilizačních chorob jako je zácpa, 

divertikulóza a rakovina tlustého střeva. To je hlavní důvod, proč by se měl zvýšit 

příjem vlákniny v potravě. (25, s. 13) 

Podle výživových doporučeních pro Českou republiku by se měl zvýšit příjem 

vlákniny na 30g za den. (16) 
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1.4.2 Tuky 

Tuky jsou energeticky nejbohatší živinou, neboť jeden gram poskytne tělu plných 

37 kJ. (25, s. 10) 

V lidském organismu plní tyto funkce: 

- jsou důležité pro energetický metabolismus a pro udržování energetické rovnováhy 

-jsou zdrojem vitamínů, které jsou rozpustné v tucích 

- chrání vnitřní orgány před poškozením 

-jsou důležitou součástí některých buněčných struktur a mnoha tkání 

- podkožní tuk slouží jako tepelný izolátor 

Tuky jsou sloučeniny mastných kyselin a glycerolu. Rozeznáváme tuky typu 

živočišného (máslo, hovězí a skopový lůj, vepřové sádlo, drůbeží tuky a rybí trány) a 

rostlinného, kam patří různé druhy olejů (sójový, slunečnicový, řepný, podzemnicový, 

kličkový, lněný, makový aj.), dále kokosový tuk a ztužené tuky. Jednotlivé druhy tuků 

se liší zejména zastoupením mastných kyselin. 

Můžeme je rozdělit na mastné kyseliny: 

- nasycené (palmitová, stearová, myristová) 

- nenasycené s jednou dvojnou vazbou (olejová, eruková) 

- nenasycené s více než jednou dvojnou vazbou, neboli polyenová (linolová, linoleová, 

arachidonová) 

Z hlediska zdravé výživy jsou nejméně vhodné tuky obsahující nasycené mastné 

kyseliny s jednoduchými vazbami mezi atomy uhlíky. Jsou to především živočišné tuky 

(máslo, sádlo, lůj) a z rostlinných kokosový tuk. Živočišné tuky obsahují také 

cholesterol. 

Jednoznačně bychom měli dávat přednost rostlinným olejům. Složení olejů se liší 

poměrem kyseliny linolové a olejové. Nejedlý (s.29) ve své publikaci preferuje účinky 

kyseliny olejové, která se vyskytuje v olivoVé q) řepkovém oleji. Hejda (s.10) staví na 

první místo, před olivový olej, olej kličkový, sójový a slunečnicový. 

Rostlinné oleje, díky obsahu nenasycených mastných kyselin, brání ukládání 

cholesterolu do cévní stěny a tím nás do jisté míry chrání před kornatěním tepen-

aterosklerózou. 

Podle výživových doporučení pro Českou republiku by mělo být dosaženo podílu 

nasycených, monoenových a polyenových mastných kyselin t l : 1,4: TO,6 v celkové 

dávce tuku, poměru mastných kyselin řady n-6:n-3 maximálně 5: l a přijmu trans 

nenasycených mastných kyselin do 2 % celkového energetického příjmu (16) 
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Věk Pohlaví Skupina 

Denní dávka 

tuků/g 

15-18 

Chlapci 

Studující 85 

15-18 

Chlapci Fyzicky pracující 95 

15-18 

Dívky 

Studující 65 15-18 

Dívky Fyzicky pracující 75 

Tabulka č.3: Doporučená denní dávka tuků (25, s. 24) 

Nedostatek tuků u dospívajících má také neblahý účinek na jejich zdraví. „ Je-li v 

dlouhodobém přívodu procento tuků nižší než 27 % celkové energie, začnou se 

objevovat klinické změny související s nedostatkem vitamínu A." (24, s. 127) 

Pro organismus jsou nebezpečné tzv. trans-formy mastných kyselin, které vznikají, při 

dlouhodobé tepelné zátěži tuků, například při smažení a při jejich průmyslovém 

zpracování. Mohou „iniciovat proces poškozování cévní výstelky a rozvoj ischemické 

choroby srdeční a mohou omezovat funkci některých žláz s vnitřní sekrecí a deponovat 

se v podkožním tuku." (24, s.126) Trans-formy mastných kyselin se vyskytují například 

ve smažených bramborových lupíncích a hranolkách, v sušenkách, oplatkách, 

v moučnících, které jsou u dnešních dospívajících v oblibě. 

Potraviny % tuku 

Olej, máslo 98 

Ořechy, čabajka 79 

Hamburger 60 

Čokoláda,zmrzlina 50 

Mléko 2% 37 

Hermelín 72,0 

Cukr, ovoce 2 

Tabulka č.4: Energetický podíl tuků v různých potravinách ( v %) (25, s. 13) 

Z výživových doporučení pro Českou republiku, bychom měli snížit příjem tuku, 

aby celkový podíl tuku nepřekročil 30% optimální energetické hodnoty, u vyššího 

energetického výdeje 35%. (16) 
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1.4.3 Bílkoviny 

Bílkoviny patří vedle tuků a sacharidů mezi hlavní a tedy základní živiny. Jsou 

přítomny ve všech buňkách jak živočišných, tak rostlinných organismů. Plní také řadu 

fyziologických funkcí: 

- regulační (ve formě hormonů) 

- transportní (hemoglobin - je nejdůležitější součást krve) 

- katalytickou (enzymy) 

ochrannou (tvorba obranných látek imunitního systému) 

Jsou důležité hlavně pro tvorbu a obnovu buněk a tkání, proto musí být přijímány 

ve zvýšené míře v dětství a v období dospívání. (1, s. 18) 

Mohou být také zdrojem energie. Jeden gram bílkovin poskytuje 16,7 kJ. 

V jistém slova smyslu jsou bílkoviny nejvýznamnější živinou, nedají se nahradit 

ani sacharidy, ani tuky. Jsou to složité organické látky skládající se z aminokyselin, 

které jsou spojené peptidovými vazbami. Kromě atomu dusíku, kterého má 15- 18 %, 

obsahují také atomy uhlíku, vodíku, některé i atomy síry a fosforu. (1, s. 17) 

Doporučený přívod bílkovin 

Nároky na přívod bílkovin ovlivňuje řada faktorů: stravitelnost potravin, rychlost 

syntézy bílkovin v těle, podíl sacharidů a tuků ve výživě, horečka, nemoc, stresová 

situace a chirurgické zákroky. (14, s. 33) 

Doporučená dávka bílkovin je asi 10-15 % celkové energie (14, s. 33), u 

dospívajících chlapců to znamená 0,9 g/kg/den, u dívek 0,8 g/kg/den. Denní příjem pak 

činí 60 g bílkovin u chlapců a 46 g bílkovin u dívek. (24, s. 408) 

„Nedostatečný přívod bílkovin vede k poruchám tělesného i duševního vývoje, snížení 

odolnosti k infekcím, zhoršení hojení ran a k edémům." (14, s. 14) 

Z výživových doporuční pro Českou republiku je potřeba zvýšit spotřebu luštěnin, jako 

bohatého zdroje kvalitních rostlinných bílkovin s nízkým obsahem tuku a vysokým 

obsahem ochranných látek. (16) 
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g bílkovin 

Potravina ve 100 g 

Maso kuřecí 25 

Brokolice 4 

Ořechy 18 

Rýže 3 

Špenát 3 

Cukety 2 

Mrkev 1 

Tabulka č.5: Obsah bílkovin ve vybraných potravinách (2, s.36) 



1.4.4 Vitaminy 

Kromě základních živin, je také důležitý příjem vitamínů. 

Vitamíny jsou organické látky, které sice nedodávají žádnou energii, ale jsou nezbytně 

nutné téměř pro všechny životně důležité funkce organismu. Většinou je přijímáme 

potravou, tělo si je neumí samo vytvořit. 

Nedostatečným příjem vitamínů, který nastává při nesprávné skladbě potravy, 

může dojít k hypovitaminóze, která se projevuje různými poruchami. 

Nadbytek vitamínů však také není žádoucí. Nebezpečný může být nadbytek 

vitamínu A a D, v určitých případech může mít i toxické důsledky. Při racionální stravě 

k tomuto jevu nedochází, výjimkou může být předávkování vitamínem A z jater 

mořských živočichů. 

Potřeby vitamínů u dospívajících jsou zvýšené, zvláště u chlapců. Doporučená 

denní dávka vitamínu A je u dospívajících chlapců 1,1 mg a dívek 0,9 mg. (24, s. 408) 

U chlapců by měl být dostatečný přívod vitamínů skupiny B, při zvýšených nárocích 

metabolismu, vývoji svalové tkáně apod. 

U adolescentů bývá často nedostatečný příjem vitamínu A, dále i některých 

vitamínů skupiny B a rovněž vitamínu C. (24, s. 128) 

Vitamín C plní v organismu mnoho funkcí: urychluje vstřebávání železa a tlumí 

resorpci mědi, chrání organismus při nedostatku vitaminu Bl, B2, A, E, kyseliny 

pantotenové a listové. 

Doporučená denní dávka vitaminu C pro dospívající je 100 mg na den. 

„Nedostatečný příjem výše uvedených vitamínů může být zpočátku provázen řadou 

nespecifických příznaků - únavou, podrážděností, nechutí k jídlu apod. Při 

dlouhotrvajícím nedostatku může dojít k poškození celkového zdravotního stavu nebo 

až k rozvoji chronických onemocnění zkarence vitamínů." (24, s. 128-129) Prevencí 

těchto deficitů je dodržování zásad správné výživy a kombinace všech potřebných živin 

ve stravě. U dospívajících by měl být dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, obilovin, ryb, 

netučného masa a mléčných výrobků. (22, s. 24) 



Vitamín Doporučená denní dávka Zdroj vitamínů Vitamín 

Chlapci 15-19 Dívky 15-19 

Zdroj vitamínů 

B, 1,3 mg 1,0 mg vepřové a hovězí 
maso, vnitřnosti, 
droždí, obilniny, 

luštěniny 
B2 1,5 mg 1,2 mg droždí, mléko, vejce, 

játra, obilniny 
niacin 17 mg 13 mg maso, ryby, ořechy, 

obilniny 
B„ 1,6 mg 1,2 mg pšenice, kukuřice, 

maso, játra 
Bl2 3 pg 3pg játra, maso, mléčné 

výrobky, vejce 
Kyselina listová 400 pg 400 pg játra, listová zelenina 

C 100 mg 100 mg čerstvé ovoce, 
zelenina, šípky 

Tabulka č.6: Doporučené denní dávky některých vitamínů (24, s. 408) 
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1.4.5 Minerální látky 

Významnou úlohu v dospívání hrají minerální látky. Organismus je nedokáže 

syntetizovat, nelze je ničím nahradit a musí být přijímány potravou. Mají význam pro 

růst a metabolismus, podílejí se na výstavbě tělesných tkání, jsou základní stavební 

látkou kostí a zubů. Udržují osmotický tlak, zabezpečují stálé pH krevní plazmy, 

spoluúčastní se na vedení nervových vzruchů a mnohé z nich patří mezi ochranné 

faktory upevňující imunitní systém. 

Minerální látky rozdělujeme podle množství potřebného pro člověka na 

makroelementy, mikroelementy a stopové prvky. Potřeba makroelementů se uvádí 

řádově v gramových množstvích, mikroelementů v miligramech a stopových prvků 

v mikrogramech. Všechny makroelementy a mikroelementy lze označit jako nezbytné 

pro člověka - esenciální. (14, s. 14) 

V organismu je několik desítek různých minerálních látek, ale z praktického 

hlediska se zabýváme jen malým počtem těch látek, u kterých můžeme počítat 

s poruchami v důsledku jejich nedostatku nebo nadbytku. 

Při racionální, smíšené stravě je dostatečný přívod minerálních látek zajištěn. 

Výjimkou mohou být jód a fluor v některých oblastech, resp. u některých skupin 

obyvatelstva. 

Pro správný růst kostí u dětí obou pohlaví se zvyšuje potřeba vápníku až na 

1200 mg/den (1 litr kravského mléka obsahuje přibližně 1200 mg vápníku, jeden 150 g 

jogurt obsahuje asi 270 mg vápníku atd.). (17) 
«' 

Vápník je potřeba doplňovat konzumováním mléčných výrobků a mléka, ale aby 

nestoupla neúměrně i spotřeba tuků, je vhodné podávat dětem výrobky se sníženým 

obsahem tuku, kterých je v současné době dostatečný výběr. Nedostatečný přívod 

vápníku může u dospívajících zvýšit riziko osteoporózy. (25, s. 20) 

Vápník přijatý potravou se však všechen nevstřebává. Vstřebávání závisí na 

poměru vápníku a fosforu (ideální poměr vápníku ku fosforu je 2:1), vstřebávání 

vápníku zvyšuje přítomnost bílkovin v potravě, dále vitamín D a C. Naopak vstřebávání 

snižuje kyselina šťavelová, kyselina fytová a vláknina. (1, s. 40) 

S nedostatečným růstem dospívajících je také spojován nedostatečný příjem zinku 

potravou. Zinek je součástí více jak 100 enzymů, podílí se na energetickém 

metabolismu, štěpení bílkovin, syntéze nukleových kyselin, má vliv na imunitní systém, 

vývoj a růst. Keller (14, s. 42) uvádí doporučený příjem 12-15 mg, Nevoral (24, s. 408) 
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7-10 mg na den. Pro obsah zinkuje doporučováno konzumovat semena dýní, pšeničné 

otruby a klíčky, produkty moře, maso, mléčné výrobky, obiloviny, ořechy a vejce. 

U adolescentních dívek se zvyšují nároky na přívod železa. Ztráty železa 

menstruací často vedou u dívek k anemii. Doporučená dávka železa je pro dívky vyšší a 

to 15 mg. Chlapci by měli přijímat 12 mg. Děvčata mívají nedostatek kyseliny listové, 

vitaminů ze skupiny B, což klinické obtíže z anemie ještě více prohlubuje. Dobrými 

zdroji železa jsou maso, vnitřnosti, z rostlinných zdrojů luštěniny a celozrnné obiloviny. 

Železo z rostlinných zdrojů nedovede organismus tak dobře zužitkovat jako železo 

z živočišných potravin. Využitelnost však může zvýšit dostatečný přísun vitamínu C. 

Z toho vyplývá důvod, proč také konzumovat více ovoce a zeleniny .Vyšší energetická 

potřeba u chlapců v době puberty rovněž zvyšuje nároky organismu na přívod vitaminů 

skupiny B. (25, s. 21) Nedostatečný příjem se projevuje „letargií, bolestmi hlavy, 

zvýšenou incidencí infekcí, problémy v přijímání školních povinností a podobně." 

(24, s. 129) 

Velkým problémem ve výživě dětí a mládeže je malá oblíbenost ryb a jiných mořských 

živočichů a tím pádem jejich méně časté zařazování do jídelníčku. Mořské ryby jsou 

však důležitým zdrojem jódu. V devadesátých letech proběhla v České republice studie 

k zajištění potřeby dodávky jódu u dívek a žen z vybraných oblastí republiky. 

„ Prokázalo se, že 17 % dívek z Prahy a 5,7 % dívek ze Vsetína mělo nedostatečný 

přívod tohoto stopového prvku. Běžně se uvádí, že 6-14 % dětí v české populaci má 

nedostatečný příjem jódu." (24, s. 129) Podle doporučení WHO by mělo být denně ve 

stravě dětí školního věku 120 - 130 pg a u dospívajících 200 pg jódu. Mírný nedostatek 

jódu vede k poruše smyslového vnímání a ke snížení psychické a fyzické výkonnosti. 

Nedostatečný přívod se větší míře se projevuje zvětšením štítné žlázy. (24, s. 129) 

Z důvodu chybějících některých minerálních látek, by měly školní jídelny častěji 

zařazovat mléčné výrobky, ať už ve formě jogurtů, pribináčků, tvarohů a mléka. Na 

některých školách se s tímto problémem vypořádávají akcí Školní mléko, které by mělo 

udržovat dětem pitný režim a doplňovat přívod některých minerálních látek. Dále by 

Wěly školní jídelny zařazovat do jídelníčku potraviny bohaté na minerální látky, které 

jsou v nedostatečném množství v období růstu a dospívání dětí. 
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Minerály Dospívající Minerály 

Chlapci Dívky 

Vápník 1200 mg 1200 mg 

Fosfor 1250 mg 1250 mg 

Hořčík 400 mg 350 mg 

Železo 12,0 mg 15,0 mg 

Zinek 10,0 mg 7,0 mg 

Jód 150 pg 150 pg 

Tabulka č.7: Doporučené denní dávky některých minerálních látek (6, 24, s. 408) 



2 Co je školní stravování 

„V současné době se školním stravováním rozumí společné stravování dětí, žáků 

a zaměstnanců škol, předškolních zařízeních a školských zařízení zařazených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo kraji do sítě škol předškolních 

zařízení a školských zařízení." (35) 

Školní stravování je určeno pro všechny děti v mateřských a základních školách. 

Školní stravování může zajistit dětem a mládeži s výjimkou internátních zařízení a 

domovů pouze oběd. Ten by měl představovat zhruba jednu třetinu denní doporučené 

výživové dávky, což ovšem neplatí obecně. (9, s. 18) 

Studenti středních škol se mohou také stravovat ve školní jídelně, pokud o to mají 

zájem, jen na každé střední škole nemusí být školní jídelna, pak je úlohou školy zajistit 

studentům stravování v jiné škole, kde se jídelna vyskytuje anebo najít nějaké náhradní 

řešení. 

V České republice je v současnosti kolem 8 500 jídelen s téměř 36 000 

zaměstnanci. V těchto jídelnách se stravuje kolem 1 704 tisíc strávníků, z toho 1 534 

tisíc dětí a žáků a 204 000 zaměstnanců škol. V jídelnách se také dále stravuje v rámci 

jejich doplňkové činnosti, umožněné příslušnými právními předpisy, asi 150 000 cizích 

dospělých strávníků. (35) 



2.1 Historie školního stravování 

Školní stravování má v České republice více než padesátiletou tradici. Jeho 

počátky se datují do doby po druhé světové válce, kdy byla snaha, aby děti postižené 

poválečnou dobou dostávaly ve škole aspoň nějakou stravu. (35) 

Na podzim roku 1945 Československou republiku, zastihla akce „Správy 

Spojených národů pro pomoc a obnovu", známá UNRRA, která poskytovala možnost 

za poválečnou pětikorunu si zakoupit konzervu dle vlastního výběru s kompletní, ale 

pouze suchou stravou, která byla vyrobena původně pro vojáky spojené armády. Když 

konzervy z této akce došly, začaly děti dostávat na svačinu chleby namazané domácím 

vyškvařeným vepřovým sádlem, protože máslo bylo na lístky. Některé děti z chudých 

rodin nenosily ani to. Ovoce se ke svačině nedávalo, toho bylo všude kolem dostatek. 

Za této situace, krátce po druhé světové válce začaly vznikat školní jídelny. Jejich 

cíl byl zlepšit výživu a zdravotní situaci dětí a mladých lidí. Jídelny vznikaly nejdříve 

jako dobrovolná zařízení z iniciativy škol, obcí a rodičů, spíše ojediněle než hromadně. 

Školní jídelny se rozšířily teprve se zvýšenou zaměstnaností žen, v době kdy matky dětí 

museli nebo chtěli chodit za prací (28) a v roce 1953 se dočkalo první legislativní 
úpravy. Tento předpis zahrnoval jen základní ekonomické a právní pravidla činnosti 

školních jídelen bez zřetele na fyziologické a jiné potřeby dětí a mladistvích. 

V roce 1963 byl vydán nový předpis, který již obsahoval potřebná ustanovení o 

požadované nutriční hodnotě pokrmů odpovídající věku dětí. Tento předpis také 

zakládal metodický pokyn pro vedení a kontrolu školních jídelen. Období poté se dá 

označit za období největšího rozmachu školního stravování u nás. 

V té době byly zřízeny ve všech krajích a okresech funkce inspektorů školního 

stravování a stejně byla zřízena i střediska školního stravování, jejichž povinností byla 

výchova zaměstnanců a nových pracovníků. 

Zatímco v roce 1953 bylo zaregistrováno 3 500 školních jídelen, tak v roce 1989 

jich bylo už 11 074. Počet strávníku v roce 1953 byl asi 308 000, v roce 1989 jejich 

počet dosáhl téměř 2 miliony. V té době mělo školní stravování také svoje učňovské 

školství. Absolventi ve většině míst obvykle patřili к těm nejlepším a profesně 

nejzdatnějším. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech se ve školních jídelnách stravovalo 90 % 

z počtu žáků mateřských a základních škol a 71 % žáků středních škol v působnosti 

ministerstva školství. Nevýhodou této doby bylo nedostatečnost některých potravin 
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(ovoce, zelenina, tmavý chléb atd.) Z toho důvodu nemohla být dětem poskytnuta 

vyvážená strava v tom je dnešní doba pozitivní.(4) 

Tyto údaje nám podávají informaci o sociální situaci v tehdejší společnosti, ale 

také úroveň plnění poslání systému školního stravování, jímž je poskytovat stravu všem 

dětem po dobu jejich přítomnosti ve škole. 

Zajímavé jsou i údaje o vývoji poplatků za odběr pokrmů ve školních jídelnách. 

Nejdříve rodiče hradili plnou částku na potraviny a asi 20 % nákladů na režii spojenou 

s jejich zpracováním. Později byla povinnost přispívat na režii zrušena a naopak se stát 

podílel v menší míře na krytí nákladů na potraviny. 

V šedesátých letech se silně projevily snahy o racionalizaci celého systému 

školního stravování. Obecně se přijala zásada, že strava podávaná ve školních jídelnách, 

má dítěti uhradit takovou dávku energie a živin, která by byla odpovídající jeho věku. 

Na to bylo reagováno zásadou, že oběd připravovaný ve školní jídelně musí mít 

v průměru 35 % denní energetické dávky, kdežto v mateřské škole je připravována pro 

děti svačina, oběd i druhá svačina a tyto jídla musí uhrazovat 65 % doporučené denní 

potřeby. 

S rozvojem stravování se také rozvíjel potravinářský průmysl a nabídka jeho 

výrobků, tím také rostly snahy o uplatnění těchto výrobků ve školním stravováním. 

Dříve nebylo velkého výběru v jednotlivých potravinách, zato dnes firmy nabízejí 

jídelnám své produkty a jídelny si mohou vybrat z několika dodavatelů ty nejlepší. 

Pořádají se také různé konference, kde se školním jídelnám nabízejí modernější 

technologie i větší výběr z různých potravin. 

S rozvojem školního stravování se začaly rozvíjet i školní jídelny. Není to však 

zásluhou pouze neustále se zdokonalujících technologií, ale i nabídkou surovin, které se 

na našem trhu začaly objevovat. Bez nutnosti přizpůsobovat se momentální situaci 

získaly moderní technologie teprve svůj pravý význam a posunuly kuchyň o notný kus 

kupředu. Největším strůjcem změn byl příchod konvektomatu. Samozřejmě , že kuchaři 

měli obavy přistoupit na něco nového a neozkoušeného, ale v dnešní době si již kuchyni 

bez konvektomatu nedokáží představit. (11) 

Také výpočetní technika se díky svému velkému rozkvětu dostala až do školních 

jídelen. Má své nezastupitelné místo nejen při prodeji stravenek a tvorbě jídelních 

lístků, ale i při výpočtu spotřebních košů a nutriční hodnoty připravovaných pokrmů. 

Výpočetní technika dnes řídí skladové hospodářství včetně vyřizování objednávek 

chybějícího zboží, kalkuluje spotřebu surovin na výrobu pokrmů, zajišťuje chod celé 
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ekonomiky a personalistiky, zajišťuje výpočet a výplatu mezd, ale také řídí 

konvektomaty i chod chladírenských a mrazírenských boxů a také dokáže upozornit 

rodiče žáka, že jejich potomek si už dvakrát po sobě nevyzvedl oběd, a to i přesto, že 

byl ve škole. 

Školní stravování v České republice vždycky patřilo v minulosti k nejvyspělejším 

systémům svého druhu nejen u nás, ale v celém světě. Mnozí naši specialisté se podíleli 

na zavádění a rozvoji tohoto systému i v jiných státech. 

Dosavadní více jak padesátiletý vývoj tohoto systému měl stále vzestupnou 

tendenci a naším úkolem by mělo být zachování vzrůstající tendence i v dalším období. 

(31, s. 75-76) 



2.2 Současnost školního stravování 

Školní stravování až do dnešní doby prošlo velkými změnami, a to jak 

v legislativě, systému, i ve vzhledu. Pro školní stravování platí dnes velmi přísná 

pravidla týkající se nutriční vyváženosti jídel, hygieny, množství atd. Děti dnes už mají 

možnost v některých jídelnách si vybrat z více jídel, už jsou dávno pryč časy stravenek, 

ty teď nahradily čipové karty a do celého systému velmi zasáhl rozvoj techniky. Jídelny 

se snaží zařazovat do svého jídelníčku i různé saláty, moučníky a strava určitě není 

jednotvárná jako v dobách našich rodičů. I když jídelny splňují všechny požadavky a 

předpisy, hodně dětí dává přednost stravování ve fast foodech a jiných restauracích a 

obchodech, což vážnč ohrožuje jak zdraví dítěte, tak správné stravovací návyky, které 

by si mělo dítě v tomto období života osvojit. Další poznatky týkající se školního 

stravování v dnešní době jsou v následujících kapitolách. 

Uvádím zde příklad, jak se školní stravování změnilo podle statistik podílu 

stravovaných od roku 1989 až do dnešní doby: 

Zvýšení Snížení 

Podíl stravovaných dětí 
v mateřské školce 

2% 

Podíl stravovaných žáků 
v základní škole 

12% 

Podíl stravovaných žáků 
na střední škole 

23% 

Podíl stravovaných dospělých 81% 

Tabulka č.8: Změny podílu strávníků stravovaných ve školní jídelně od roku 1989 do 

dnešní doby (34) 
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2.3 Školní stravování v různých zemích 

Na mezinárodní úrovni doposud neexistuje jednotný standard systému školního 

stravování. Jednotlivé státy si ho různým způsobem organizují a specifikují. 

V následujících kapitolách je přiblížení některých z nich. Tyto státy jsem rozdělila do 

čtyř skupin: 

- Česká republika 

- státy, které poskytují školní stravování zcela zdarma (Finsko, Švédsko) 

- státy, kde jsou náklady na školní stravování částečně hrazeny státem nebo obcemi 

(Francie, Belgie, USA) 

- státy, kde školní stravování není jednotně organizováno nebo kde není zavedeno 

v tom smyslu, v jakém je známe u nás (Rakousko, Německo, Dánsko, Norsko) 

(33, s. 162) 
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2.3.1 Školní stravování v České republice 

Školní stravování u nás je prakticky umožněno za přijatelných podmínek téměř 

všem žákům mateřských a základních škol a většině zájemců ze škol středních sníst ve 

školní jídelně kvalitní a teplý oběd. Tento systém byl a je předmětem obdivu i závisti 

v řadě jiných států a to nejen ze strany rodičů a pedagogů, ale také ze strany 

zdravotníků. V dnešní době se mohou školní jídelny dostávat do problémů související 

s sníženým počtem dětí a nejvíce to pociťují malé školní jídelny. Dochází k uzavírání 

kuchyní a jídla se musí dovážet, což není zrovna ideální, jak z hlediska kvality stravy, 

tak z hlediska ekonomického. 

Z tohoto důvodu jsou některé malé jídelny uzavírány, anebo jsou uzavírány 

z důvodu nevyhovujícího stavu podle hygienických předpisů. 

Samozřejmě to nemusí vždy takhle dopadnout. Současná legislativa umožňuje se 

s nepříznivou situací poprat. Úbytek žáků lze kompenzovat tím, že se jídelny budou 

snažit získat cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. Je také možné připravovat jídlo 

pro podniky, nemocnice, domovy důchodců. Lze vyrábět polotovary, cukrářské 

výrobky, provozovat školní bufet, pořádat společenské akce, pronajímat prostory 

jídelny, atd. (38) 

2.3.2 Školní stravování ve Finsku 

„ Obecním úřadům je zákonem dána povinnost zajišťovat dětem v mateřských a 

základních školách stravování zdarma. Školní obědy jsou součástí bezplatného 

vzdělávání a za jejich poskytování je odpovědné místní zastupitelstvo, které na ně 

částečně získává prostředky od státu ve formě státní podpory, částečně se pak podílí 

z vlastních zdrojů." (33, s. 162) 

Strava musí pokrývat 1/3 denního přijmu energie a potřebných nutričních látek, 

Pak je považována za přiměřenou. Tvorbou směrnic pro stanovení složení školních 

obědů je pověřena Národní rada. K obědu se obvykle podává teplé jídlo, salát, 

chlebíček, máslo/margarín a nápoj. Nepodávají se sladké moučníky a dítě má možnost 

se stravovat dietně. 

Cílem školního stravování ve Finsku je zajištění a upevnění zdraví žáků, vedení 

ke zdravějšímu způsobu stravování a učit je dobrým způsobům při stolování. 

(33, s. 162) 
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2.3.3 Školní stravování ve Švédsku 

Na školním stravování se nepodílí ani stát, ani neexistuje nějaký závazný právní 

předpis, který by zabezpečení školního stravování nařizoval, přesto místní úřady 

zabezpečují dětem obědy zdarma. 

Ve škole se stravuje 95 % mladších žáků, 90 % starších žáků a 75-80 % 

středoškoláků. Oficiální doporučení týkající se kvality jídel vydává Ministerstvo 

školství spolu s Národním úřadem. Školní oběd by měl obsahovat 25-30 % energie a 

30 % doporučeného množství minerálních látek a vitamínů. Tyto doporučené dávky 

jsou o 10-15 % nižší, než jsou doporučené dávky u nás. „Hlavní jídlo by mělo 

obsahovat maso, ryby, párek, a zeleninu, chléb s máslem a mlékem. Nedoporučuje se 

výběr z různých jídel, nedoporučují se sladkosti. Ve školních jídelnách je umožněno 

poskytovat dietní a laktovegetariánské stravování." (33, s. 162) 

Zavádí se experiment, aby oběd byl součástí vyučování, kdy učitel obědvá 

společně s žáky a učí je správnému stolování. 

Cílem školního stravování ve Švédsku je podávání stravy přiměřené výživové 

hodnoty, učení správným výživovým návykům a učit žáky jak správně stolovat. 

(33, s. 162) 

2.3.4 Školní stravování v USA 

Existuje zde federálně řízený program školních obědů, který organizuje Státní 

úřad pro vzdělání po dohodě s místními okrsky. Tento program je na federální úrovni 

řízen Ministerstvem zemědělství - Úřadem pro potraviny a výživu. Školy, které 

podávají dětem obědy splňující federální požadavky, dostávají státní subvence a 

dotované potraviny od Ministerstva zemědělství. Programu se zúčastňuje více než 

92 000 škol a asi 59 % dětí. Výše poplatku za obědy se odvíjí od výše příjmu rodiny. 

Základní menu je prakticky založeno na tradičním způsobu, to znamená, že každý 

oběd musí osahovat 56,7 g masa nebo masný ekvivalent jako je sýr, vejce apod., 375 g 

zeleniny a ovoce, 125 ml mléka a 56,7 g chleba nebo jeho ekvivalentu. Nutriční základ 

je založen na počítání kalorií pro jednotlivé věkové skupiny. V mnoha školách se nabízí 

nejen oběd, ale i snídaně a podle zákona může dítě dostat i odpolední svačinu. 
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Finanční dotace mají tři stupně, a to jak pro oběd tak pro snídani. Další formou 

dotace je potravinový program. Tento program má dva důvody, a to podporu 

zemědělství a nabídka levných potravin pro školní stravování. (21, s. 34-35) 

v 

2.3.5 Školní stravování ve Francii 

Francie má model školního stravování dost podobný našemu. Předpisy pro školní 

stravování jsou vydávány Ministerstvem národního vzdělávání. To financuje také mzdy 

zaměstnanců kuchyní, provoz zajišťují a hradí místní úřady. Celkem školní stravování 

zajišťuje 77,9 % všech škol a účastní se jej 43 % procent všech žáků. 

Vše co souvisí s výukou, tj. družina a školní jídelna nespadá pod správu ministerstva 

školství, ale pod město. 

Z toho plyne, že školní jídelny fungují všude trochu jinak, podle místních potřeb a 

hlavně podle místních možností. O školní stravování je vzhledem k tradici, vysoké 

zaměstnanosti žen a nízké ceně stravenek stoprocentní zájem. Hlavním a zásadním 

problémem jejich fungování jsou obecně nedostatečné místní kapacity, nejčastěji míst v 

jídelně. Např. ve škole bylo asi 550 žáků ve škole a v jídelně bylo 60 míst. (3) 

Normy týkající se skladby jídla dodává Ministerstvo národního vzdělávání a 

stanovuje i cenové tarify. Jídlo ve školních jídelnách je pestré, nebrání se ani výběru 

z více jídel. 

Zajímavostí je, že dětem starších 14 let je povoleno podávat k obědu ředěné víno 

nebo slabé pivo. 

Cílem školního stravování ve Francii je klást velký důraz na výchovu dětí ke 

správné výživě a výchově ke správnému stolování 

(33, s. 163) 

2.3.6 Školní stravování v Belgii 

Stravování je zajišťováno jednotlivými školami. Školní jídelna dostává od státu 

dotace do provozu a finanční prostředky na 75 % nákladů na mzdy pracovníků. Jsou 

stanoveny počty pracovníků v závislosti na počtu strávníků. 

Provoz jídelny a její náklady jsou hrazeny z prostředků škol a škola má možnost 

část těchto nákladů zahrnout do ceny stravy. Žáci si hradí plnou materiální nákladovou 
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cenu a škola jim může ještě ktéto ceně připočítat část provozní režie. Žáci ze sociálně 

slabých rodin mohou získat slevu. 

Z hlediska nutriční hodnoty stravy není školní stravování v Belgii sledováno. 

Kontroly Ministerstva školství jsou zaměřeny jen na využívání poskytnutých mzdových 

prostředků. 

(33, s. 163) 

2.3.7 Školní stravování v Rakousku 

Podávání obědů ve školách není v Rakousku řešeno jednotně v celém státě. 

Dětem je poskytována strava hlavně v těch školách , kde mají děti odpolední vyučování 

nebojsou v nich děti opatrovány odpoledne (obdoba našich školních družin). 

Jídla podávaná ve školních jídelnách jsou charakterizována nízkou kvalitou tuků, 

vysokým obsahem cholesterolu, neuspokojujícím množstvím vitamínu D, vápníku, jódu 

a železa. Dále je také vysoký obsah soli. Více je podáváno maso, které by mělo být 

vystřídáno rybami, bezmasými pokrmy. (7, s. 24) 

Náklady na stravování hradí většinou v plné výši rodiče, v sociálních případech 

mohou zažádat o 50 % slevu nebo o zrušení plateb za obědy dětí u sociálních odborů 

příslušných úřadů. Jednotlivé obecní úřady stanovují podmínky, za kterých pak 

soukromníci dodávají obědy do školních jídelen. 

Ve Vídni stanovila obecní rada cenu obědů, která nesmí být překročena 

(7, s. 24) 

2.3.8 Školní stravování v Německu 

Školní stravování není řízeno centrálně, záleží na jednotlivých místních úřadech, 

jak zajistí dětem stravování ve školních jídelnách. Některé školy mají svoje vlastní 

jídelny, některé zajišťují dětem stravu dodavatelsky, někde fungují jen bufety. Na 

středních školách zavedení školního stravování ve větším rozsahu není zatím 

uskutečněno. (33, s. 163) 

Zavádějí novou formu celodenní péče o školou povinné děti tzv. Otevřená školská 

zařízení, zejména jsou to děti z prvního stupně (1.-4. třída). V těchto zařízeních mají 

děti možnost dostat teplý oběd. 



V Německu nemají vytvořeny závazné směrnice pro výživu dětí ve společném 

stravování. (15, s. 25-26) 

2.3.9 Školní stravování v Dánsku 

Školní stravování v našem slova smyslu není v Dánsku obvyklé. I děti 

z mateřských škol obědvají jídlo z přinesených zásob a zdarma dostávají jen mléko. 

Někde zabezpečují školní obědy místní úřady podle svých finančních možností. 

V dnešní době je zde školní stravování ve vývoji. Vyvíjí se řada aktivit, hledá se 

spolupráce mezi školami, místními úřady, výživáři a rodiči a je snaha zajistit kvalitní 

teplé obědy jak žákům nižších ročníků, tak středoškoláků. Stát se na organizaci 

školního stravování nepodílí. (33, s. 163) 

2.3.10 Školní stravování v Norsku 

V Norsku není zvykem v poledne obědvat, a proto ani větší pozornost nevěnují 

školnímu stravování dětí ve školách. Předpokládá se, že děti mají doma teplou stravu 

po příchodu ze školy. V mateřských školách, kde jsou děti celý den, se dostává oběd, 

který v plné výši platí rodiče, ale mohou si požádat i o slevu. (33, s. 163) 



2.4 Srovnání školního stravování v České republice a výše vybraných států 

Když porovnáme organizaci a financování školního stravování ve vybraných 

evropských zemí a v USA, tak se nám nabízí myšlenka, že školní stravování v České 

republice je z hlediska vývoje špičkové. Strava ve školních jídelnách dodává dětem 

potřebné množství energie a nutriční hodnoty. Pokud jídelna nabízí výběr z více druhů 

jídel, musí dbát na to, aby byla zachována její nutriční hodnota a aby se žák nemohl 

vyhnout některým potravinám. Školní stravování je zajištěno pro všechny žáky 

mateřských, základních i středních škol. 

Bylo by vhodné, aby školní stravování bylo zachováno nejméně v takové podobě 

jako je dnes, anebo se ještě více zdokonalovalo a bylo nadále systémem pro dodávání 

potřebných živin a energie, ale i součástí výchovného procesu pro získání správných 

stravovacích návyků a společenského chování dětí. 

Díky ubývajícímu počtu žáků se školní stravování potýká s existenčními 

problémy. Kromě státní podpory se o školní stravování zajímají i komerční firmy a 

snaží se o udržení v takové podobě jako je dnes. Firma VIS zrealizovala projekt 

„Zachraňme školní stravování", který má za cíl udržet malé jídelny v současných 

podmínkách a vytvořit metodické postupy, které by byly platné pro všechny vedoucí a 

ředitele školních jídelen. (38) Zájem komerčních firem je pozitivní, ale mělo by být 

školní stravováno pod státním dohledem, kde je i pod lékařským dohledem a nemělo by 

být pro žáky škodlivé. 



2.5 Vývoj legislativy 

Legislativa týkající se školního stravování prošla za ta léta, co školní stravování 

vzniklo, velkým množstvím změn. 

První legislativní úpravy se školní stravování dočkalo v roce 1953, díky větší 

zaměstnanosti žen, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1. Tento první předpis určovaly jen 

základní právní a ekonomická pravidla činnosti školních jídelen, ale nekladly důraz 

na fyziologické a jiné potřeby dětí a mladistvých. 

V roce 1963 byl vydán nový předpis, který již obsahoval potřebná ustanovení o 

požadované nutriční hodnotě odpovídající věku dítěte. Tento předpis poprvé určoval 

pravidla pro metodické vedení a kontrolu školních jídelen. 

Potom došlo k dalšímu vývoji legislativy zaměřené na vytváření a upřesňování 

výživových hodnot a financování. 

V lednu roku 1993 byla vydána vyhláška Ministerstva školství ČR 48/1993 Sb. 

v níž byly uplatněny aktuální doporučené dávky živin, z nichž byl odvozen tzv. 

spotřební koš potravin, jehož plnění je pro školní stravování s určitou tolerancí závazné. 

Může být vodítkem pro sestavování jídelních lístků, ale může být také podkladem pro 

změnu finančního normativu na nákup potravin, a tím i změnu výše poplatku rodičů. 

(31, s. 76) 

V roce 2005 byl vydán nový školský zákon a společně s ním byla zrušena 

vyhláška č. 48/1993 Sb. a byla vydána nová vyhláška č. 107/2005 Sb., která vešla v 

platnost 8.3.2005. (37) 

Vydáním této vyhlášky došlo k řadě změnám: 

- vyhláška v souladu snovým školským zákonem nadále neupravuje stravování 

zaměstnanců škol a školských zařízení 

- charakterizuje jednotlivé typy zařízení školního stravování a podrobněji stanoví 

podmínky zabezpečování a poskytování služeb školního stravování 

- dochází k omezení úplaty za školní stravování výší nákladů na potraviny v rámci 

finančního rozpětí stanovené vyhláškou platí pouze ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. V případě ostatních škol a 

školských zařízení není výše úplaty za školní stravování omezena 

- pro stanovení finančních limitů na nákup potravin, bylo zvoleno pouze kritérium věku 

strávníka, bez ohledu na to jaký stupeň nebo typ školy navštěvuje 
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- jsou nově poskytovány druhé večeře všem strávníkům nad 15 let ubytovaných ve 

školských zařízeních bez rozdílu pohlaví a typu zařízení, v němž jsou ubytováni 

- strávníkům, kteří jsou v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a 

ve školských zařízeních pro preventivní výchovnou péči, jsou zvýšeny náklady na 

nákup potravin za účelem zpestření stravy ve významných osobních příležitostech o 

250 Kč na strávníka a kalendářní rok 

- základní výživovou normou pro stravování dětí ve školách a školských zařízeních 

zůstává nadále tzv. spotřební koš. Jelikož nedošlo v době vydání této vyhlášky 

k ukončení odborné diskuse ohledně výživových látek, nadále platí původní spotřební 

koš 

(10, s. 34) 

Samozřejmě že školní jídelny jsou neustále bombardovány změnami a 

novelizacemi ať už se to týče hygieny, odpadů, financování a dalších věcí. Také 

se vstupem do EU nás postihly^)iařízení hlavně z oblasti hygieny tzv. hygienický 

balíček, který se musí dodržovat. Jsou to nejtvrdší nařízení, které }kdy pro školní 

stravování byl ^ 3 0 ) 

Jen pró^příklad uvedu přehled předpisů, které se bezprostředně týkají provozu 

jídelen. Jejich výčet není samozřejmě kompletní. Existuje řada dalších obecně právních 

předpisů platných pro veškerou činnost v našem státě, jejichž některá ustanovení mohou 

platit i pro školní jídelny. 

1. Zákon č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, 

Vyhláška č.35/1992 Sb., o mateřských školách 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 

Věstník MŠMT ročník LVII, sešit 5, květen 2001 

Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

Zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

Vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostor a 

provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení. 

Nařízení EU 852/2004 

Vyhláška 108/2005 Sb. o školských zařízeních 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

2. Zákon č.564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství 

3. Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 
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školským zařízením 

4. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

5. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

Vyhláška č.64/1992 Sb., o domovech mládeže 

Vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a 

školských zařízení 

Jak vidíme, školní jídelna se musí řídit velkým množství zákonů, vyhlášek a nařízení a 

z toho nám vyplývá, že naše školní stravování je na velmi dobré úrovni. (35) 



r 

3 Úloha školy při zajištění stravovacího a pitného režimu školy 

Úloha školy při zajištění stravovacího a pitného režimu je velká. Děti tráví ve 

škole většinu času dne a je důležité, aby dostávaly potřebnou dávku energie a dalších 

látek. Pokud by nedocházelo k zajištění stravovacího a pitného režimu, dítě by bylo ve 

škole ospalé, nesoustředěné a škola by tím pádem nesplnila svůj úkol, kvalitně 

vzdělávat. 

Dnes je již na každé škole dětem zajištěna možnost stravovat se ve školních 

jídelnách, ovšem čím dál míň dětí tuto možnost využívá. Důvodů může být několik. 

Děti přebírají od svých rodičů zvyky ve stravování, které nemusí být v souladu se 

zdravou výživou a následně jim nechutná ani jídlo ve školní jídelně. Důvodem může 

být také stereotypní skladba jídelníčku, kdy se jídelny nesnaží vymyslet pestřejší stravu 

pro děti. 

Školní jídelny se při sestavování jídelníčku řídí spotřebním košem, který udává, 

kolik potravin (maso, mléko, ovoce, zelenina, tuk, cukr, atd.) by mělo připadnout na 

jednoho žáka na den. 

Kromě školních jídelen školy žákům nabízejí možnost, kupovat si potraviny ve 

školních bufetech a automatech. Problémem je výběr potravin, které jsou nabízeny 

v bufetech a automatech. Tyto potraviny neodpovídají zdravému stylu stravování. Proto 

se ředitelé škol snaží omezit prodej např. sladkostí dětem na prvním stupni nebo se 

snaží vyčlenit potraviny s vysokým obsahem cukru a tuku. 

Kromě stravovacího režimu dětí se také školy starají o režim pitný. Kromě nápojů, 

které děti dostávají ve školní jídelně si mají možnost koupit nápoje ve školních bufetech 

nebo automatech. Ve školní jídelně jsou dětem nabízeny studené i teplé nápoje. Mezi 

nejčastější nápoje patří čaj v kombinaci s mlékem nebo kakaem. Dále také nabízejí 

různé šťávy a některé jídelny zpestřují žákům pitný režim i různými džusy a 

multivitaminy. Stejně jako u nabídky potravin v bufetech a automatech je také problém 

ve výběru nápojů. Jsou zde nápoje přeslazené typu coca-.cola, které jsou nevhodné pro 

děti. Někteří ředitelé se snaží omezit prodej těchto nápojů a nahrazují je minerálními 

vodami, ale jak je známo, nadměrné pití minerálních vod je pro organismus také 

škodlivé. Na školách mohou být místo automatu s nápoji instalovány, za určitý měsíční 

poplatek, nádoby s čajem nebo šťávou, především pro menší děti. 

43 



Některé školy se zapojily do programu Školní mléko, které dodává dětem svačiny 

(mléko, jogurty, mušli tyčinky ad.) z tohoto programu a udržují tak jejich pitný režim a 

příjem dostatku minerálních látek. Ovšem i toto řešení má svoje slabá místa. Některé 

děti mohou být na mléko alergické nebo nemají mléko rády a nebo může dojít k špatné 

organizaci celé akce. 

Vhodné nápoje pro děti: 

Ovocné čaje dětem většinou nechutnají. Doslazují se trochou ovocné šťávy nebo malým 

množstvím kvalitního medu. Bylinkové čaje se používají jen ty určené pro děti, 

nelouhují se příliš dlouho. Minerální vody by se měly střídat, obecně jsou vhodnější ty 

s menším množstvím sodíku a draslíku. 100% džusy bez barviva, aromat a 

konzervačních látek. Ředěné vodou 1:1, protože obsahují hodně cukru. 

Nápoje nevhodné pro děti: 

Přeslazené limonády nebo limonády s kofeinem nebo chininem. Vysoký obsah cukru 

dodá dětem energii, která je dělá hyperaktivními nebo obézními. Vyvolá pocit nasycení 

a děti nechtějí jíst. Sycené limonády dráždí žaludeční sliznici. Šumivé nápoje v prášku, 

energetické a iontové nápoje, limonády slazené umělými sladidly, alkohol. (26) 

Každá škola se snaží plnit úlohu stravovacího a pitného režimu podle svého 

uvážení, ať už je to různými automaty, bufety aj., ale vždy by měla dbát, aby to bylo ve 

prospěch dítěte. 

Úlohou školy by nemělo být jenom zajištění stravovacího a pitného režimu, ale 

měla by dávat také informace žákům o zdravé výživě, aby se těmito radami řídili a 

dokázaly je využít v pruxi, protože dobrá informovanost je důležitá, aby byli schopni 

v budoucím životě rozeznat, co je pro ně vhodné a zdravé. Dále je důležitá úloha školy 

vytvářet u žáků správné stravovací návyky a kulturu stolování, jak již bylo uvedeno 

v předcházejících kapitolách. 

Pozitiva: 

- využívání školního stravování dětmi 

- vhodné nápoje ve školní jídelně 

- vhodná strava ve školní jídelně 

- nahrazení slazených nápojů minerálními vodami nebo nádobami s čajem nebo šťávou 
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4 Současný stav využívání nabídky školního stravování dospívajícími 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu je zjistit, jak dospívající (žáci 9. tříd), ve mnou vybraných 

městech, využívají nabídku školního stravování. První část otázek zjišťovala jejich 

stravovací zvyklosti ve výživě. V další části výzkumu zjišťuji jestli žáci využívají 

stravování ve školní jídelně a jejich spokojenost či nespokojenost se stravou ve školní 

jídelně a nabídkou nápojů. 

Dále mě zajímá, jestli žáci mají na výběr z několika jídel a podle čeho si jídlo 

vybírají. Poslední otázky jsou směřovány ke zdravému stravování. 

4.2 Hypotézy 

V návaznosti na jmenované cíle jsem vytvořila několik základních předpokladů o 

možných výsledcích výzkumného šetření. 

- Hl: Alespoň třetina žáků bude ráno snídat před tím, než jde do školy. 

- H2: Svačiny si budou více nosit chlapci a budou šije nejčastěji nosit z domu. 

- H3: Více žáků bude dávat přednost obědu ve školní jídelně před koupí jídla jinde. 

- H4: Pokud žáci chodí do školní jídelny, bude nejméně 60 % žáků jídlo většinou 

chutnat. 

- H5: Žáci budou chtít zlepšit ve své školní jídelně, v nejméně 70 % hygienu a pestrost 

jídel 

- H6: Žáci jsou poučeni o zásadách správné výživy a v jídelníčku jim bude chybět více 

ovoce a zeleniny a rádi by zařadili více sladkostí. 

- H7: S množstvím jídla, které dostávají žáci na oběd budou nejméně v 50 % spokojeni. 

- H8: Žáci budou mít nejméně ve 30 % na výběr z více jídel, pokud mají na výběr 

z více jídel, tak si jídlo v 70 % budou vybírat podle toho, co jim chutná. 

- H9: Žáci budou dávat v jídelně přednost slazeným nápojům a šťávám před čajem a 

mlékem. 

- H10: Žáci podle získaných informací o zdravém stravování ve škole budou 

předpokládat, že jídlo ve školní jídelně je spíše zdravé a oni sami se budou 

těmito informacemi snažit řídit. 
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- H l l : Nejvíce informací o zdravé výživě žáci budou získávat ve škole. 

4.3 Metoda výzkumu 

K ověření výše uvedených hypotéz jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. 

Jiná metoda nebyla z důvodu velkého počtu respondentů možná. 

4.3.1 Tvorba dotazníku, typy položek 

Dotazník, který jsem zadávala žákům, obsahoval celkem 14 položek. Určité 

množství respondentů odpovídalo jen na první čtyři otázky pokud nenavštěvují školní 

jídelnu. 

V záhlaví dotazníku uváděli jen pohlaví. Jméno neuváděli, protože dotazník byl 

anonymní. 

Většina otázek byla utvořena tak, aby žáci měli na výběr z více odpovědí, jen u 

jedné otázky je možnost výběru ANO nebo NE a u jedné je ještě navíc občas. V dalších 

třech otázkách mají možnost si vybrat z výběru odpovědí typu ano, spíše ano, 

pravidelně, nepravidelně atd. U pěti otázek, kde mají na výběr z více možností, jsem 

jim nechala možnost na napsání jiné odpovědí, než co mají ve výběru. 

4.3.2 Dotazník 

K jednotlivým položkám dotazníku jsem pro větší přehlednost přiřadila zkratky 

hypotéz, které jsou dotazem ovčřovány. Ukázku vyplněného dotazníku přikládám 

v příloze. 

Současný stav využívání školního stravování dospívajícími 

Tento dotazník je určen pro výzkumné šetření do diplomové práce. Cílem výzkumného 

šetření je zjistit, jak se dospívající staví ke školnímu stravování, co upřednostňují a 

jestli jsou se školním stravováním spokojeni. 

Všechny informace budou použity jen pro potřeby diplomové práce. 

Prosím o vyplnění dotazníku. 

Dotazník je anonymní. 

Pohlaví: dívka • chlapec • 

Zaškrtni vždy jen jednu odpověď 
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1. Snídáš? (Hl) 

a) ano 

b) ne 

c) občas 

2. Svačinu (H2) 

a) nosím z domu 

b) kupuji po cestě do školy 

c) kupuji ve škole 

d) nesvačím 

3. Obědváš? (H3) 

a) doma 

b) ve školní jídelně 

c) něco si koupím po cestě domů 

d) neobědvám 

4. Stravuješ se ve školní jídelně? (pokud se nestravuješ ve školní jídelně přejdi na 
otázku č. 12){H4) 

a) pravidelně 

b) už ne 
« 

c) nepravidelně 

d) ne 

5. Jak hodnotíš jídlo ve školní jídelně? (H4) 

a) velmi dobré 

b) většinou mi chutná 

c) sním jen to co mi chutná 

d) nechutnají mi, ale musím na ně chodit 

6. Co by bylo podle tvého názoru třeba změnit ve školním stravování, i konkrétně 

ve vaší školní jídelně: (H5) 

a) nic 

b) zlepšit pestrost jídel 
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c) zvýšit výběr jídel 

d) zlepšit čistotu příborů, sklenic, táců 

e) úsměv a dobré slovo od pracovníků jídelen 

í) změnit prostředí školní jídelny 

g) zajistit dostatek pití a výběr nápojů 

h) jiné (uveď) 

7. Jaké potraviny nebo pokrmy chybí z tvého pohledu ve školním stravování? (H6) 

a) ovoce 

b) zelenina 

c) ryby 

d) žádné 

e) jiné (uveď) 

8. Vyhovuje ti množství jídla, které dostaneš ve školní jídelně? (H7) 

a) ano 

b) většinou jídlo ani nedojím 

c) množství mi nestačí, chodím si často přidávat 

9. Máš možnost výběru z více jídel ve vaší jídelně? (H8) 

a) ano b) ne 
« 

10. Pokud ano, podle čeho si jídlo vybíráš? (H8) 

a) vyberu si to, co mi z výběru chutná nejvíce 

b) vybírám si více sladká jídla 

c) dávám přednost více zeleninovým jídlům 

d) vyhýbám se masu 

e) jiné (uveď) 

11. Jaký je tvůj oblíbený nápoj ve školní jídelně? (H9) 

a) nepiji nápoje v jídelně 

b) čaj 

c)šťáva 
d) kakao 
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e) mléko 

f) jiné (uveď) 

12. Myslíš si, že jídlo ve školní jídelně je zdravé? (H10) 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

13. Kde dostáváš nejvíce informací o zdravém stravováním? (Hl l ) 

a) doma 

b) ve škole 

c) od kamarádek/ů 

d) jinde (uveď) 

14. Stravuješ se podle zásad zdravého stravování? (Hl l ) 

a) ano 

b) jen někdy 

c) spíše ne 

d) ne 

4.4 Výběr respondentů 

Dotazník, kterým jsem zjišťovala, jak dospívající využívají školního stravování a 

jak jsou s ním spokojeni, jsem uzpůsobila žákům 9. tříd, jejichž věk se pohyboval mezi 

14 až 15 lety. Dále jsem si vybrala dva odlišné regiony, jeden v pozici hlavního města 

Prahy a jako druhý jsem si vybrala město Prostějov, a to z důvodu toho, že toto město 

znám a vím, že zde dospívající nemají moc možností, kde jinde se stravovat než ve 

školní jídelně, protože je zde téměř absence občerstvení typu fast food. 

Šetření bylo realizováno v těchto školách: 

1. ZŠ Bftovská, Praha 

2. ZŠ Jitřní, Praha 

3. ZŠ K Milíčovu, Praha 
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4. ZŠ E. Valenty, Prostějov 

5. ZŠ Rejskova, Prostějov 

6. ZŠ Melantrichova, Prostějov 

Údaje byly zpracovány celkem od 319 žáků, z toho 183 dívek a 136 chlapců. 

Věkové rozmezí respondentů bylo mezi 14-15 lety. 

Graf ě. 1: Zastoupení chlapců a dívek v šetření 

Při vyhodnocování dotazníku jsem výsledky nezískávala pouze z celkového počtu 

všech odpovědí, ale bylo nutné porovnat odpovědi z vybraných měst 

Graf ě. 2: Rozdělení respondentů podle místa bydliště 

4.5 Průběh výzkumu 

Dotazníky jsem r o z d ě l i l a ^ n a ^ ů l k i ^ Prostějov, abych měla 

odpovídající srovnání. Na pražských školách jsem zadávala dotazníky se svolením 
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ředitelů škol a jednotlivých vyučujících osobně. Zadávání dotazníků v Prostějově 

z důvodu časové náročnosti, jsem poprosila učitele, aby mi s šetřením pomohli. 

Učitelům, kteří mi pomáhali s vyplňováním dotazníkům, jsem vysvětlila, co se bude 

tímto výzkumem zkoumat, jaké jsou cíle výzkumu a byla jim dána instruktáž, jak 

dotazník vyplňovat a postupovat v situaci, když budou mít žáci dotazy. 

Žáci vyplňovali dotazníky v rámci vyučovací hodiny a doba vyplnění dotazníku 

nepřesáhla 15 minut. Před tím než žáci začali vyplňovat dotazník, byly jim vysvětleny 

cíle a účel dotazníků. Žáci byli upozorněni, že dotazník je anonymní. Neobjevily se 

žádné problémy s nesrozumitelností nebo neochotou. 

4.6 Vyhodnocení jednotlivých otázek 

Vyhodnocení dotazníků jsem provedla rozdělením všech dotazníků podle měst a 

každé město jsem zvlášť vyhodnotila. Pro větší přehlednost jsem zjištěné údaje 

sestavila do grafu. U některých jsem je rozdělila zvlášť na odpovědi dívek a zvlášť na 

odpovědi chlapců. 

Otázka číslo 1 

Snídáš? 

a) ano 

b) ne 

c) občas 

Graf č.3: Počet respondentů, kteří snídají ráno 
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Nejvíce respondentů v obou městech označilo možnost, že ráno snídají, což je pozitivní 

zjištění. 

Na druhém místě označili, že snídají občas ( Praha - 24 %, Prostějov - 17 %), což je 

ještě také příznivé číslo. Předpokládala jsem, že bude větší procento respondentů, kteří 

označí odpověď ANO, tudíž mě tato odpověď moc nepřekvapila. 

Otázka ěíslo 2 

Svačinu 

a) nosím z domu 

b) kupuji po cestě do školy 

c) kupuji ve škole 

d) nesvačím 

Graf č.4: Počet svačících respondentů 
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Nejvíce respondentů označilo, že svačinu si nosí z domu. Zajímavé bylo o dost 

vyšší procento respondentů z menšího města, kteří si nosí svačinu z domova. 

Předpokládám, že rodiče v Praze dávají spíše peníze, aby si žák koupil svačinu po cestě 

nebo ve škole. Vysoké procento ( Praha - 32 %, Prostějov - 23 %) je také nesvačících, 

což je docela překvapující. Ještě jsem tuto otázku rozdělila podle pohlaví 

korespondentů a jen jsem se zaměřila na to jestli svačí nebo ne. V tomto případě není 

otázka ani rozdělená podle regionů. 
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Graf č. 5: Rozdíl mezi svačícími a nesvačícími dívkami a chlapci 

V tomto případě jsem dospěla k zajímavému zjištění, že chlapci ve větším 

procentu než dívky svačí. Tento rozdíl přikládám tomu, že dívky v tomto věku si snaží 

udržet linii, tudíž se svačinám vyhýbají. 

Otázka číslo 3 

Obědváš? 

a) doma 

b) ve školní jídelně 

c) něco si koupím po cestě domů 

d) neobědvám 

Graf č. 6: Počet obědvajících respondentů 
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Nejvíce respondentů zobou měst označilo, že obědvají ve školní jídelně 

( Praha - 66 %, Prostějov - 80 %). Také je zajímavé, že větší procento respondentů 

v Prostějově využívá nabídku stravování doma. Zřejmě to vyplývá z toho, že 

v Prostějově je vysoké procento matek na mateřské dovolené. Dále je také zajímavé, že 

v Praze je vysoké procento respondentů, kteří neobědvají, což dávám za vinu životnímu 

stylu ve velkoměstě. Podle toho, jestli respondent obědvá nebo ne se dále bude odvíjet 

vyplňování dotazníku. 

Otázka číslo 4 

Stravuješ se ve školní jídelně? 

a) pravidelně 

b) už ne 

c) nepravidelně 

Při této otázce vycházím z předpokladu, že na ni budou odpovídat jen 

respondenti, kteří odpověděli v předchozí otázce že obědvají ve školní jídelně nebo 

jinde, pokud respondenti označili, že neobědvají, tak nebudou dále ve vyplňování 

pokračovat. 

Graf č. 7: Počet respondentů stravujících se ve školní jídelně 
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Z počtu respondentů, kteří v minulé otázce zaškrtli, že obědvají ve školní jídelně, 

vysoké procento obědvá ve školní jídelně pravidelně, což se dalo přepokládat. 
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Otázka číslo 5 

5. Jak hodnotíš jídlo ve školní jídelně? 

a) velmi dobré 

b) většinou mi chutná 

c) sním jen to, co mi chutná 

d) nechutnají mi, ale musím na ně chodit 

Graf č. 8: Hodnocení jídla ve školní jídelně 
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Předpokládala jsem, že výsledky vyhodnocení této otázky budou podobné, což se 

také stalo. V obou městech mají na chutnost jídla respondenti podobný názor. Důležité 

je to, že dětem jídlo ve školní jídelně spíše chutná. 

Otázka číslo 6 

Co by bylo podle tvého názoru třeba změnit ve školním stravování, i konkrétně ve vaší 

školní jídelně: 

a) nic 

b) zlepšit pestrost jídel 

c) zvýšit výběr jídel 

d) zlepšit čistotu příborů, sklenic, táců 

e) úsměv a dobré slovo od pracovníků jídelen 

0 změnit prostředí školní jídelny 

g) zajistit dostatek pití a výběr nápojů 
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h) jiné (uveď) 

V této otázce měli respondenti možnost využít toho, aby oni sami dopsali, co by 

na své jídelně zlepšili. Dvanáct respondentů využilo této možnosti a vyskytovali se zde 

návrhy jako pouštění hudby, zvětšit porce, velké fronty, aby učitelé na ně nekřičeli. 

Většina respondentů si vybrali z nabízených odpovědí. 

Graf ě. 9: Návrhy na zlepšení ve školní jídelně 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

26% 

21% 

17% 

11% 

20% 

5% 13°/< 

6% 

11% 
6% 13% 

9% 
7% 6% 

№> 3% 

n 

• Prostějov 
• Praha 

Nic Zlepšit Zvýšit výběr Zlepšit Úsméva Zmínit Zajistit Jiné 
pestrost jídel čistotu dobré slovo prostřed dostatek ptí 

jídel příborů, od školní avýběr 
sklenic, pracovníků jídelny nápojů 

táců jídelen 

V odpovědích respondentů se objevují nejvíce rozdíly při výběru odpovědi na 

zvýšení výběru jídla. Vyplývá to z toho, že ve vybraných pražských školách měli výběr 

zvíce jídel, kdežto ve vybraných prostějovských školách měli na výběr jen z jednoho 

druhu jídla. Ostatní odpovědi jsou téměř na stejné úrovni. 

V položce jiné byli tyto hodnoty: 

Pouštění hudby - Prostějov 1 %, Praha 1 % 

Zvětšit porce - Prostějov 2 %, Praha 3 % 

Velké fronty-Praha 1 % 

Aby učitelé na děti nekřičeli - Praha 2 % 
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Otázka číslo 7 

Jaké potraviny nebo pokrmy chybí z tvého pohledu ve školním stravování? 

a) ovoce 

b) zelenina 

c) ryby 

d) žádné 

e) jiné (uveď) 

Graf č. 10: Chybějící potraviny ve školním stravováním 
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Odpovědi respondentů na tuto otázku jsou téměř vyrovnané u obou měst. 

Předpokládala jsem, že bude více chybět ovoce, protože zelenina je někdy v jídelníčku 

zastoupena zeleninovými saláty. Mezi jiné uváděli respondenti nejčastěji sladkosti. 

Otázka číslo 8 

Vyhovuje ti množství jídla, které dostaneš ve školní jídelně? 

a) ano 

b) většinou jídlo ani nedojím 

c) množství mi nestačí, chodím si často přidávat 
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Graf č. 11: Vyhovující množství jídla ve školní jídelně 
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Jak je z grafu vidět hodnoty v obou městech jsou téměř vyrovnané. V nejvíce 

procentech respondentům množství jídla vyhovuje. Těm, kterým množství nestačí jsou 

ve větším procentu chlapci (96 %) než dívky (4 %). To samozřejmě vyplývá z toho, že 

chlapci potřebují v tomto období větší přísun živin. 

Otázka číslo 9 

Máš možnost výběru z více jídel ve vaší jídelně? 

a) ano b) ne 

« 

Graf č. 12: Možnost výběru z více jídel 
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V Praze mají ve dvou ze tří zkoumaných školách výběr z více jídel, v Prostějově 

mají výběr jen z jednoho druhu jídla. 

Při této otázce jsem se zaměřila na jídelníčky školy a zajímalo mě, jestli žáci mají 

možnost, při variantě výběru z více jídel, vyhnout se některým druhům potravin (maso, 

luštěniny, zelenina atd.). 

Na ZŠ Borovská je jídelníček sestaven tak, že vždycky v pondělí a v pátek mají 

na výběr jen z jednoho jídla a ostatní dny mají na výběr z více jídel. Tento jídelníček je 

sestaven tak, aby se strávník nemohl vyhnout žádné potravině, pokud je výběr jen 

z jednoho jídla, tak je zařazeno buď sladké jídlo, nebo maso . Minimálně jednou týdně 

mají zeleninový salát, takže zelenina taky není v nedostatku. V jídelníčku mají zařazena 

i bezmasá jídla a aspoň dvakrát do týdne zde mají jídla sladká. Možná mi zde chybí 

více lehkých jídel. K pití nabízejí většinou jen čaj a mléko 

Na ZŠ Jitřní mají výběr jen z jednoho druhu jídla. Jídelníček je sestaven poměrně 

dobře, jen bych vytkla, že v jednom týdnu mají lehčí a zdravější jídla (ryby, těstoviny 

zeleninu) a v druhém týdnu mají třikrát po sobě vepřové maso. Mají zařazenu i zeleninu 

ve formě oblohy, sladká jídla, ale ne každý týden, a občas mají jako doplněk termix což 

považuji za vhodné. K pití mají na výběr buď čaj, mléko, nebo multivitamin. 

Na ZŠ K Milíčovu je výběr z více jídel. Jídelníček je sestaven podle mého názoru 

velmi dobře. Mají v něm obsaženy pokrmy lehké, masité i sladké. Dávají žákům hodně 

zeleniny a ovoce v podobě různých salátů. Mají také v nabídce různé moučníky, 

jídelníček je sestaven tak, aby si žák nemohl vybrat jen třeba bezmasá jídla. Podle mého 

názoru je jídelníček sestaven velmi pestře. K pití mají nejčastěji čaj v kombinaci 

s mlékem. 

Na ZŠ Melantrichova je na výběr jen z jednoho druhu jídla. Jídelníček je sestaven 

tak, aby žák dostal všechny potřebné živiny. Je v něm obsaženo maso, sladká jídla, 

zeleninová jídla, bezmasá jídla, luštěniny, alespoň jednou týdně je zeleninový salát 

nebo zeleninová obloha a ovoce. K pití nabízejí jen čaj a jednou týdně jen mléčný 

nápoj, což vidím jako negativum, že nemají nic jiného k výběru v ten den. 

Na ZŠ E. Valenty je na výběr také je z jednoho druhu jídla. Jídelníček je sestaven 

tak, aby žákovy byly dodány všechny potřebné živiny. V týdenním jídelníčku je 

zařazeno maso, ryby, sladké jídlo i bezmasé jídlo. Jsou to jídla poměrně lehká. Jen mi 

tam chybí více zeleniny. K pití mají čaj společně s džusem a mají zařazeno i mléko 

nebo kakao. Ani ovoce nechybí v jídelníčku. 
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Na ZŠ Rejskova mají sice také výběr jen z jednoho druhu, ale mají na výběr ze 

dvou jídelníčků. Žák si musí vždy na začátku měsíce vybrat, který jídelníček bude chtít. 

To mi nepřijde jako moc dobrý systém, pokud si žák má měsíc dopředu vybrat co bude 

mít k obědu. Opět mají v jídelníčku zařazeny všechny potřebné živiny. Jsou zde 

zařazovány hodně sladké doplňky a chybí mi tam více ovoce. Jinak je jídelníček 

v pořádku. Jako nápoje dostávají čaj nebo džus, ovšem nedostávají vůbec mléčné 

nápoje. 

Otázka číslo 10 

Pokud ano, podle čeho si jídlo vybíráš? 

a) vyberu si to, co mi z výběru chutná nejvíce 

b) vybírám si více sladká jídla 

c) dávám přednost více zeleninovým jídlům 

d) vyhýbám se masu 

e) jiné (uveď) 

Na tuto otázku odpovídali jen korespondenti z Prahy, protože v Prostějově mají 

výběr jen z jednoho druhu jídla. 

Graf č. 13: Výběr jídla podle respondentů 
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Vyhodnocovány byly jen dotazníky, kde bylo zaškrtnuto, že respondenti mají na 

výběr z více jídel. Jak je z grafu vidět, respondenti dávají přednost výběru podle toho, 

co jim chutná a na druhém místě dávají přednost zeleninovým jídlům. 

Otázka číslo 11 

Jaký je tvůj oblíbený nápoj ve školní jídelně? 

a) nepiji nápoje v jídelně 

b) čaj 

c)šťáva 

d) kakao 

e) mléko 

f) jiné (uveď) 

Tato odpověď již byla vyhodnocována od všech respondentů stravujících se ve 

školní jídelně. 

Graf č. 14: Oblíbený nápoj ve školní jídelně 
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Nejvíce respondentů uvedlo, že jejich oblíbený nápoj ve školní jídelně je šťáva a 

na druhém místě je čaj. V položce ,jiné" udávali další nápoje, které jim nabízí školní 

jídelna. Další nápoje uvedli: multivitamin - Praha 6 %, džus - Prostějov 11 % 
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Otázka číslo 12 

Myslíš si, že jídlo ve školní jídelně je zdravé? 

a) ano 

b) spíše ano 

e) spíše ne 

d) ne 

Na tuto otázku i na další odpovídají již všichni respondenti, i ti, kteří nechodí na 

oběd do školní jídelny i ti, kteří neobědvají. 

Graf ě. 15: Je jídlo ve školní jídelně zdravé? 
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Z vyhodnocení vyplývá, že větší procento respondentů si myslí, že jídlo ve školní 

jídelně je zdravé. Tento výsledek jsem předpokládala, protože si myslím, že žáci vědí, 

že jídlo ve školní jídelně musí být určitým způsobem kontrolováno. 

Otázka číslo 13 

Kde dostáváš nejvíce informací o zdravém stravováním? 

a) doma 

b) ve škole 

c) od kamarádek/ů 

d) jinde (uveď) 



Graf č. 16: Kde dostávají žáci informace o zdravém stravování 
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Podle vyhodnocení získávají respondenti nejvíce informací ve škole. Toto vysoké 

procento bylo předpokládané, protože by žáci měli získat informace v předmětu rodinná 

výchova, kde je výživa zahrnuta v učebním plánu. Vyšší procento bylo uváděno také u 

možnosti jinde, kde respondenti mohli sami dopsat, kde jinde získávají informace. 

Časopisy - Prostějov - 2 %, Praha - 3 % 

Televize - Prostějov - 2 %, Praha - 4 % 

Reklama- P r a h a - 3 % 

Internet - Prostějov - 2 %, Praha - 5 % 

Otázka číslo 14 

Stravuješ se podle zásad zdravého stravování? 

a) ano 

b) jen někdy 

c) spíše ne 

d) ne 

Předpokládám, že respondenti mají informace o zásadách zdravého stravování 

z předmětu rodinná výchova. 
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Graf č.17: Stravování podle zásad zdravého stravování 
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Z vyhodnocení této otázky vychází, že respondenti se stravují spíše zdravě. Což je 

pozitivní zpráva. Stravovací návyky vycházejí už od rodičů, kteří dávají žákům první 

informace o zdravém stravovaní a pokud se rodiče stravují podle zásad zdravého 

stravování, tak se žák bude automaticky také stravovat zdravě. 
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5 Shrnutí, vyhodnocení a návrhy opatření 

5.1 Obecné shrnutí dotazníku 

V této kapitole bych chtěla shrnout výsledky mojí práce a pokusila se výsledky 

srovnat s podobnými výzkumy, které byly prováděny. V následující kapitole bych je 

pak podrobila detailnímu porovnání, a to vzhledem k místu zadání. 

Výsledky šetření potvrdily, že respondenti dávají ve více jak 60 % přednost 

snídání. Toto zjištění je pozitivní, protože, jak víme z předchozích kapitol, má snídaně 

důležitou roli v celodenním příjmu potřebných živin. Z výzkumu, který byl zadáván 

v 1. a 3. ročnících na středních školách Praze a na Kladně vyplynulo, že pravidelně 

snídá 48 % respondentů. To jak vidíme je téměř o 20 % méně. (36) 

V návaznosti na snídani si větší procento respondentů nosí svačiny z domova. 

Rovněž se ukázalo, že si svačiny nosí větší procento chlapců než dívek. Tento fakt 

přikládám tendenci, která je v současné společnosti velmi progresivní: dívky jsou více 

než chlapci ovlivněny reklamou a preferovanou štíhlou postavou, proto si více hlídají 

svoji linii, a tudíž si i svačiny rády odepřou. 

Vysoké procento (téměř 90 %) zkoumaných dospívajících obědvají. Jen malé 

procento neobědvá vůbec. Pokud to opět srovnám s výzkumem na středních školách, 

tak pravidelně obědvá jen 54 %, ostatní buď nepravidelně nebo vůbec. Ze srovnání 

těchto dvou výzkumů je zajímavé, že na středních školách jen 19 % využívá škplního 

stravování, kdežto na zkoumaných školách využívá školní stravování okolo 70 %. (36) 

Pokud by chtěli strávníci ve školní jídelně něco zlepšit, tak zejména pestrost 

jídelníčku a také hygienu, tj. větší čistotu příborů, táců a sklenic, v neposlední řadě by 

pak uvítali větší vstřícnost personálu jídelen. 

Potraviny, které dospívajícím chybí nejvíce, jsou ovoce a sladkosti. Z průzkumu 

jídelníčků však vyplývá, že dospívající mají správné množství všech živin, to znamená, 

že všechny složky potravy potřebné pro jejich příznivý vývoj jsou obsaženy. I když 

v některých případech by bylo potřeba doplnit např. více ovoce nebo zeleniny nebo 

změnit druh nápoje. Z výzkumného šetření na základních a středních školách 

provedeného v roce 2000-2001, pod patronátem Dr. Marádové, vyplynulo, že více 

dospívajícím chybí zelenina, kde pouze 26 % respondentů uvedlo, že se zelenina 

objevuje v jídelníčku každý den. S konzumací ovoce jsou na tom žáci, podle výzkumu, 
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o něco lépe (každý den jí ovoce 48 % dotázaných). (20) Z mého výzkumu vyplývá, že 

žákům chybí nejvíce v jídelníčku ovoce a na druhé místo zařadili zeleninu. 

S množstvím jídla jsou respondenti převážně spokojeni, avšak, jak jsem 

předpokládala, hlavně chlapci považují někdy množství jídla v jedné porci za 

neodpovídající a chodí si pro přídavky. 

Jak jsem již uvedla, s nabídkou výběru z více jídel by souhlasilo vyšší procento 

respondentů a kdyby tuto možnost měli, pak by si vybírali jídlo podle toho, na co mají 

chuť. Někteří by dávali přednost spíše zeleninovým jídlům, jiní zase sladkým. 

Prozkoumání jídelníčků ukázalo, že výběry jídel jsou nevyhovující např. pro 

vegetariány - většinou se dvakrát až třikrát do týdne v jídelníčcích objevuje masný 

pokrm. Vzhledem k tomu, že tento životní styl je oblíbený a i dospívající v tomto věku 

se mohou takto stravovat, si myslím, že by měli mít možnost se tak stravovat také ve 

školní jídelně. 

Pitný režim se v každé škole udržuje nápoji, které má žák možnost vypít při 

obědě. Jsou to nápoje různého typu. Nejčastěji se vyskytuje čaj a šťáva, ale často také 

mléko nebo kakao, které bývá v kombinaci s jiným nápojem. 

V jednom případě byla podávána jen samotná bílá káva, mléko nebo kakao. To 

podle mého názoru není dobré, protože mohou být děti, které tyto nápoje ze zdravotních 

důvodů nemohou nebo je nemají rády, a tudíž nemají po obědě žádné tekutiny, nebo si 

kupují slazené nápoje v automatech nebo školních bufetech. 

Dotazovaní dospívající dávají větší přednost šťávě před čajem a mléčnými nápoji. 
<1 

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že se jídelny snaží zpestřovat svou nabídku nápojů 

různými džusy a multivitamínovými nápoji. 

Vzhledem ktomu, že dospívající dostávají informace o způsobu zdravého 

stravování jak ve školní výuce, tak i z jiných zdrojů, mohou posoudit, jestli je jídlo ve 

školní jídelně zdravé, nebo ne. Podle výzkumu Marodové, nejvíce informací získávají 

žáci ve škole a jejich znalosti jsou více než uspokojivé. To se také shoduje s mými 

výsledky výzkumu. Více respondentů si myslí, že jídlo je spíše zdravé. Z výzkumu 

vyplývá, že větší procento dotazovaných se stravuje zdravě jen někdy. I to je důležitá 

informace pro budoucí generace. 

Podle mého předpokladu jsou respondenti obeznámeni s tím, že jídlo ve školní 

jídelně musí být nějakým způsobem kontrolováno a musí splňovat určité limity. 

66 



5.2 Porovnáni výsledků ze zkoumaných mést 

Z porovnání dvou měst, které jsem si vybrala pro svůj výzkum, vyplynulo několik 

zajímavých věcí. V obou městech je více jak 60 % respondentů, kteří ráno snídají.Vyšší 

procento (62 %) respondentů z Prostějova si nosí svačinu z domu, naopak v Praze vyšší 

procento (32 %) nesvačí vůbec. 

Předpokládala jsem, že vyšší procento respondentů se bude v Prostějově stravovat 

ve školní jídelně, což se také potvrdilo. Ve školní jídelně se v Prostějově stravuje 80 % 

respondentů, kdežto v Praze je to je 66 % respondentů. Pokud se respondenti stravují ve 

školní jídelně, tak většinou pravidelně, a to v obou městech. 

Při hodnocení jídla ve školní jídelně, více jak 50 % respondentům, v obou 

městech, jídlo ve školní jídelně většinou chutná, ostatní odpovědi byly procentuálně 

vyrovnané. 

V následující položce týkající se návrhů na zlepšení školního stravování bylo 

v Praze vyšší procento (26 %) návrhů pro zvýšení pestrosti jídel. Naopak v Prostějově 

bylo vyšší procento (15 %) pro zvýšení výběru jídla, to z toho důvodu, že v Prostějově 

měli ve vybraných školách výběr jen z jednoho druhu jídla. 

Vyšší procento u pražských respondentů (20 %) bylo u návrhu zlepšit čistotu 

příborů, sklenic, táců. 

Odpovědi na otázku, které potraviny žákům chybí ve školním stravování, byly 

v obou městech téměř totožné a výsledky byly odpovídající. 

Nejvíce respondentů uvedlo, že jim chybí ve stravě ovoce a na druhém místě 

uvedli zeleninu. 

Vzhledem tomu, že výběr zvíce jídel měli respondenti na dvou pražských 

školách ze tří, je otázka ohledně výběru jídla hodnocena jen z Prahy. V 55 % si 

respondenti vybírají jídlo podle toho, co jim z výběru nejvíc chutná. Jako oblíbený 

nápoj označilo v obou městech kolem 40 % šťávu. Poměrně malý zájem je o mléčné 

nápoje jako je mléko a kakao. Více jak 50 % respondentů si myslí, že jídlo ve školní 

jídelně je spíše zdravé v obou městech. 

Nejvíce informací o zdravém stravování respondenti získávají ve škole, 

v Prostějově (83 %) a v Praze (72 %), dále získávají informace z jiných zdrojů, ve 

velkém měřítku také z internetu, což se dalo předpokládat. Pokud jde o zdravé 

stravování respondentů, více než 60 % dotazovaných z obou měst uvedlo, že se zdravě 

stravují jen někdy, v ostatních odpovědích byly odpovědi poměrně vyrovnané. 
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Z porovnání vybraných měst vyplývá, že na školní stravování má vliv velikost 

města. Život v menším městě není tak hektický a i tím, že žáci nemají tolik možností se 

stravovat ve stáncích rychlého občerstvení, je kladen větší důraz na školní stravování. 

To vidím jako pozitivní. 

Z dotazníků dále vyplývá, že školní stravování a vůbec zdravé stravování u 

vybraných žáků není na tak špatné úrovni. Žáci dostávají dostatek informací o zdravém 

způsobu stravování a je jenom na nich, jak s nimi naloží. 

5.3 Vyhodnocení hypotéz 

Na začátku výzkumného šetření jsem si stanovila hypotézy, podle kterých jsem 

předpokládala, jak by mohlo dotazníkové šetření dopadnout. Některé výsledky můj 

odhad potvrdily, jiné byly překvapující. 

His Alespoň třetina žáků bude ráno snídat před tím, než jde do školy. 

V této hypotéze došlo k překvapivému zjištění, že více jak polovina žáků ráno 

snídá. Toto zjištění je hodně pozitivní, protože jak už bylo napsáno v předcházejících 

kapitolách, snídaně je důležitou složkou stravovacího režimu žáka. 

H2: Svačiny si budou více nosit chlapci a budou si je nejčastěji nosit z domu. 

U této hypotézy jsem vycházela z domněnky, že u snídajících i nesnídajících žáků 

bude dalším jídlem svačina. Jak potvrdilo šetření, více si nosí svačiny chlapci. 

Domnívám se, že je to z toho důvodu, že chlapci se nezaměřují na udržování si šííhlé 

linie, jako to činí dívky. Také jsem předpokládala, že si žáci budou nosit nejvíce 

svačiny přichystané z domova. Výrazně vyšší procento žáků s nachystanou svačinou 

z domova bylo v menším městě. Tady se ukázal velký rozdíl mezi větším a menším 

městem. Podle mého názoru, z důvodu uspěchaného způsobu života žáci ve větším 

městě dostávají více peníze od rodičů a kupují si svačinu po cestě do školy nebo ve 

školním bufetu. Nevýhodu vidím v tom, že rodiče pak nemají přehled, co jejich dítě jí a 

za co peníze utrácí. Více bych se tedy přikláněla k tomu, aby si děti nosily svačiny 

z domova. 

H3: Více žáků bude dávat přednost obědu ve školní jídelně před koupí jídla jinde. 

V této hypotéze bylo potvrzeno, že žáci dávají přednost stravování ve školní 

jídelně, než například ve stáncích rychlého občerstvení. Zjištění, že žáci dávají přednost 

obědům ve školních jídelnách, vidím jako velmi pozitivní. V jídelnách dostávají 

vyváženou stravu, což je zejména v tomto věku velmi důležité pro jejich fyzický vývoj, 

68 



zatímco stánky rychlého občerstvení pestrý rejstřík jídel, které by vyhovovaly 

požadavkům pro vyvážený oběd, nenabízejí. 

H4: Pokud žáci chodí do školní jídelny, bude nejméně 60 % žáků jídlo většinou 

chutnat. 

Tato hypotéza byla potvrzena. Z šetření vyplývá, že téměř 60 % žáků jídlo 

většinou chutná, také vyšší procento respondentů uvedlo, že jídlo je velmi dobré. 

V tomto zjištění se odráží fakt, že školní jídelny se snaží zpestřit žákům jídelníček, aby 

strava byla pro ně zajímavá a neubývalo strávníků. 

H5: Žáci budou chtít zlepšit ve své školní jídelně, v nejméně 70 % hygienu a 

pestrost jídel. 

Pátá hypotéza nebyla potvrzena. Okolo 30 %, a tím i nejvíce odpovědí, dostalo 

zlepšení pestrosti jídel, na druhém místě byla hygiena. Vyšší procento žáků v 

Prostějově (15 %) chtělo zvýšit výběr zvíce jídel. Z důvodu toho, že na vybraných 

školách v Prostějově měli výběr jen z jednoho druhu jídla. 

H6: Žáci jsou poučeni o zásadách správné výživy a v jídelníčku jim bude chybět 

více ovoce a zeleniny a rádi by zařadili více sladkostí. 

Šestá hypotéza byla potvrzena, že žákům nejvíce chybí v jídelníčku ovoce a 

zelenina. To vidím jako problém, protože jídelny tento druh potravin, který je pro děti 

tak potřebný, nabízejí málo. Další negativum vidím v tom, že pokud je děti nedostanou 

doma, tak ve školní jídelně by měly mít zajištěn jejich optimální příjem. Se zeleninou je 

to ve školních jídelnách lepší než s ovocem, protože z přehledu jídelníčků vyplynulo, že 

je alespoň dvakrát týdně zelenina zastoupena, ať už formou oblohy nebo salátů, kdežto 

ovoce je zastoupeno v jídelníčku jen jednou do týdne. 

H7: S množstvím jídla, které žáci dostávají na oběd budou nejméně v 50 % 

spokojeni. 

Sedmá hypotéza byla taktéž potvrzena, že množství jídla, které dostanou ve 

školní jídelně, více jak 50 % respondentům vyhovuje. Ovšem v případě chlapců často 

množství nestačí a chodí si pro přídavky. To vyplývá z jejich vyšší potřeby živin a 

z důvodu intenzivnějšího růstu, než u dívek. 

118: Žáci budou mít nejménč vc 30 % na výbřr z více jídel, pokud budou mít na 

výbřr z více jídel, tak si jídlo V 70 % budou vybírat podle toho, co jim chutná. 
Tato hypotéza nebylu potvrzena. Z v ý z k u m n é h o šetření vyp lynu lo , ž e na výbčr 

zvíce jídel měli jen respondenti v Praze. Bylo jich 67 %, ostatní měli na výběr jen 

z jednoho druhu jídla. Pokud měli žáci na výběr zvíce druhů jídla, tak si ve více než 

69 



50 % vybírali podle toho, co jim nejvíce chutná. To se také rozcházelo smojí 

hypotézou, ve které jsem předpokládala vyšší procento (70 %). Podle mého názoru, by 

se jídelny měly snažit dát na výběr z více jídel. To je pro žáky pestřejší a mohou tím 

nalákat i více cizích strávníků. Problémem při výběru z více druhů jídla může být jejich 

zařazení do jídelníčku. Tam musí být zařazeny tak, aby žák neměl možnost se některým 

potravinám vyhnout. 

H9: Žáci budou dávat přednost v jídelně slazeným nápojům a šťávám před čajem 

a mlékem. 

Devátá hypotéza byla potvrzena, že respondenti dávají větší přednost šťávám před 

mlékem a čajem. I když čaj není tak neoblíbený, jako mléko. Určitě by měly být žákům 

nabízeny ve školní jídelně mléčné nápoje, ale měly by být v kombinaci s nemléčným 

nápojem, např. čajem nebo šťávou. Vzhledem k tomu, že určité procento žáků nemá 

mléko nebo kakao rádo neboje nemohou pít ze zdravotních důvodů. 

H10: Žáci podle získaných informací o zdravém stravování ve škole budou 

předpokládat, že jídlo ve školní jídelně je spíše zdravé a oni sami se budou 

těmito informacemi snažit řídit. 

Desátá hypotéza byla potvrzena, že žáci nejvíce poznatků získávají ve škole a na 

základě těchto poznatků o zdravé výživě si myslí, že jídlo ve školní jídelně je zdravé 

nebo spíše zdravé. Podle zásad zdravého stravování se stravuje pouze 10 % 

respondentů, více než 60 % se tak stravuje jen někdy a kolem 20 % se tak spíše 

nestravuje. V tomto případě samozřejmě záleží na rodině, jaké základy stravování 

svému dítěti dá a také to, jak se stravují sami členové rodiny. Od toho se pak odvíjí 

stravování dítěte. 

H l l : Nejvíce informací o zdravé výživě budou žáci získávat ve škole. 

Tato hypotéza byla potvrzena, že nejvíce informací o zdravé výživě žáci získávají 

ve škole. Tento poznatek je pozitivní, protože ve škole je k tomu určen prostor, aby se 

toho žáci dozvěděli co nejvíce, a mohli to následně využít. 

Z vyhodnocení hypotéz vyplývá, že někde byly odhady totožné s výzkumným 

šetřením, někde se velmi lišily. 

Výzkumné šetření ukázalo, že vybraní respondenti mají všeobecně pozitivní vztah 

ke školnímu stravování. Ve větším měřítku školní stravování využívají, což je pozitivní 

jak pro žáky, tak pro školní jídelny. I jídlo připravované ve vybraných školních 

jídelnách je pro děti vyhovující a sestavení jídelníčku odpovídá požadavkům na 
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vyváženou stravu. Jak jsem dále zjistila, žákům jsou dodávány potřebné informace o 

zdravé výživě, a snaží se je aplikovat na svoje vlastní stravování. 

5.4 Návrhy opatření 

Z výsledků výzkumného šetření, které jsem provedla ve vybraných školách v 

Praze a v Prostějově, mi vyplynulo, že Školní stravování je na dobré úrovni, ale nabízejí 

se ještě určité možnosti, které by mohly školní stravování ještě více zlepšit a více 

přiblížit školnímu vyučování. 

Ty jsou následující: 

- Modernizace a zkulturnění prostředí školní jídelny 

V prvé řadě by se měla školní jídelna snažit o větší modernizaci prostředí, ve 

kterém žáci obědvají. Mělo by se jednat o kulturní prostředí, protože i prostředí může 

žáky naučit se chovat u stolu slušně. V dnešní době je u oběda žáků spoustu křiku, 

neútulné prostředí, křičící učitelé a nepříjemné jednání kuchařek. Školní jídelny by 

mohly zpestřit žákům obědy například jiným uspořádáním jídelny, výzdobou jídelny, 

pouštěním hudby, vylepšit organizaci výdeje, vstřícností personálu jídelny, čistými 

ubrusy, solničkou, pepřenkou a ubrousky na každém stole, vyměnit stravenkový 

systém za karty atd. 

- Zlepšení hygieny nádobí 

U hygieny, na kterou si žáci v dotazníkovém šetření stěžovali, by mělo dojít ke 

zlepšení. Zapáchající podnosy, špinavé nádobí, špinavé stoly nebo ubrusy nejsou tím 

nejlepším začátkem oběda. Také by měly ze školních jídelen vymizet hliníkové příbory, 

které se ještě často objevují. 

- Spojení vyučování a stravování se ve školní jídelně 

Aby se zabránilo hluku při obědě žáků, bylo by možné spojit oběd se školním 

vyučováním. To znamená, že by celá třída, tedy i ti co nechodí do školní jídelny, seděli 

všichni u jednoho stolu i s učitelem a zároveň by se učili kultuře stolování. Také by se 

mohlo hlásit v rozhlase, co bude ten den na oběd, aby tak došlo ke spojení jídelny se 

školou. Učitelé by se měli vyvarovat nevhodných komentářů jídelníčků před dětmi, to 

svědčí o jejich pozitivním přístupu ke zdraví. Učitelé by měli jít žákům příkladem. 
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- Nenutit žáky, aby dojídali celou porci 

Na základních školách někdy vyvstávají problémy, když jsou žáci nuceni sníst 

celou porci jídla, kterou dostali. Jak vyplývá z výzkumného šetření, většině žáků 

množství jídla stačí, někteří si chodí i pro přídavky, ale také vysoké procento žáků jídlo 

ani nedojí. A právě tito žáci by neměli být nuceni, aby snědli celou porci. Protože jinak 

z této situace mohou vznikat neurotické stavy žáků, případně šikana. Toto se děje 

hlavně u mladších žáků, ale může se to stát i u žáků starších. Žáci by měli mít možnost 

si říct, jak velkou porci jídla chtějí. Z toho vyplývá, že by pracovníci jídelny měli mít k 
žákům vstřícnější přístup. 

- Zpestření nabídky jídel 

Školní jídelny by se měly snažit o to, aby žáci měli možnost si vybrat z více jídel 

a aby jídla byla více pestrá. Pokud bude nabídka pro žáky více lákavá, budou školního 

stravování využívat více. Také by žáci mohli mít na výběr z více nápojů a tyto nápoje 

obměňovat 

- Zařazení jídel jiných národností (multikulturní výchova) 

Pokud má škola žáky z jiných národností, může jídelna v rámci pestrosti jídel 

zařadit nějaká národní jídla ze zemí, odkud tito žáci pocházejí. Tyto pokrmy by 

samozřejmě nebyly moc frekventované a musely by být v kombinaci ještě s nějakým 

t u z e m s k ý m jídlem, na které jsou žáci zvyklí (protože ne každý žák, by chtěl vyzkpušet 

něco, co nezná). Toto zařazení jiných jídel by probíhalo v rámci multikulturní výchovy. 

- Výpočet nutriční hodnoty obědů v rámci předmětu rodinná výchova 

Vzhledem k tomu, že žáci získávají nejvíce informací o zdravé výživě ve škole, a 

to hlavně v předmětu rodinná výchova, mohli by tyto poznatky využít např. při výpočtu 

nutriční hodnoty jejich obědu a ke zjištění, jestli je jejich oběd zdravý a vyvážený. 

- Anketa žáků 

Také by mohly školní jídelny ve škole udělat anketu, která jídla by chtěli žáci 

zařadit do svého jídelníčku a třeba jednou za měsíc jim uvařit podle jejich přání. 

Z dotazníkového šetření například vyplývá, že by žáci chtěli zařadit více ovoce nebo 

sladkostí. Samozřejmě, že by to muselo odpovídat zdravé výživě a nutriční vyváženosti. 

Tato anketa by se také mohla týkat nápojů, které jsou žákům nabízeny. Školní jídelny 
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mají za úkol udržovat žákům i pitný režim. Žák by měl mít možnost se po obědě napít 

nějakého nápoje. Školní jídelny nejvíce nabízejí čaj spolu s mlékem nebo kakaem. Čaj 

bývá někdy vystřídán multivitamínovými nápoji, džusy nebo šťávami. 

- Schránka přání 

Na škole by mohla být zřízena schránka, do které by mohli žáci dávat svoje 

návrhy na změnu jídel ve školní jídelně. Tuto schránku by vybíral učitel, který učí žáky 

v předmětu rodinná výchova, jejich návrhy by odborně komentoval s vysvětlením, proč 

se ta určitá potravina nebo nápoj může, nebo nemůže zařadit do školního stravování. 

- Referáty žáků na téma výživa 

V rámci předmětu rodinná výchova by si mohli žáci připravit referáty týkající se 

zdravé výživy, aby neměli jen základní vědomosti, ale aby se dozvěděli něco o přípravě 

jednotlivých potravin, technologických postupech, zajímavostech atd. To by je také 

donutilo vyhledávat informace nejen v učebnici, ale i z jiných zdrojů (jako jsou 

časopisy, internet apod.). Pokud by ve třídě byli technicky nadaní žáci a vybavení školy 

by bylo odpovídající, mohou si místo referátu připravit prezentaci v PowerPoint. Ta 

může být následně využita i pro ostatní třídy. 

- Přednášky školních jídelen pro žáky 

Školní jídelny by mohly pořádat pro žáky z vyšších ročníků přednášky, aby měli 

žáci více informací o tom, jak jejich jídelna funguje, co všechno musí splňovat, jaké 

normy musí dodržovat, podle čeho musí vařit atd. 

Z těchto opatření vyplývá, že je pořád na školním stravování co zlepšovat, aby 

byla v tom nejlepším světle v očích žáků i široké veřejnosti. 

- Motivační hry 

V předmětu rodinná výchova, kde se žáci učí o zdravé výživě a zdravém způsobu 

života, je prostor zařadit motivační hry, Tyto hry je možné zařadit v každé hodině. 
Nčktcré jsou jen aktivizující na začátek hodiny a mohou trvut jen několik minut a 

některé můžeme zařadit v průběhu hodiny nebo může trvat celou vyučovací hodinu. 

Kromě motivačních her můžeme také použít různé pracovní listy, které mohou žáci 

vyplňovat v rámci jedné hodiny nebo i v rámci celého tématického celku. 

Pro příklad uvádím několik motivačních her: 
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Potravinová pyramida 

Žáci budou rozděleni do několika skupin podle počtu žáků ve třídě. Učitel bude 

mít pro každou skupinu připravenou obálku s jednotlivými potravinami. Úkolem žáků 

bude seřadit jednotlivé potraviny do potravinové pyramidy, od nejvíce potřebných až po 

nejméně potřebných. Žáci budou mít na práci 5 minut a po dokončení úkolu každá 

skupina bude prezentovat, jak úkol splnila. Tato hra může být zapojena jak v rámci 

nového tématu, tak jako opakování. Po vyhodnocení této hry se dál může učitel zajímat, 

jestli se podle žáků touto pyramidou řídí jejich školní jídelna. 

Ideální jídelníček 

Žáci budou rozděleni do několika skupin podle počtu žáků ve třídě. Žáci si budou 

muset na tuto hodinu přinést různé časopisy, nůžky a lepidlo. Učitel každé skupině dá 

velký papír a jejich úkolem bude vytvořit koláž na téma: Ideální jídelníček v jejich 

školní jídelně. Na tuto práci by bylo vhodné spojit dvě vyučovací hodiny, pokud by to 

šlo, kdy v jedné hodině by žáci pracovali a v další hodině nebo v její části by svoji práci 

prezentovali. Po odprezentování každé práce by učitel společně se zbytkem třídy 

zhodnotili, jestli je jejich jídelníček dobrý, anebo jestli tam mají např. více nezdravých 

jídel a odůvodní, proč to tak nemůže být. Tato hra by měla být zařazena až po probrání 

zásad zdravého stravování, aby žáci měli dostatečné informace, a bylo by zajímavé, 

jestli se žáci budou těmito zásadami řídit při své koláži. 

Zdravý životní styl 

Každý žák dostane pracovní list, na kterém bude mít tabulku, kde v jednom 

sloupci bude mít připravené otázky týkající se zdravého životního stylu (např. 

pravidelně cvičí, je v dobré fyzické kondici, dostatečně dlouho spí, jí rád ovoce a 

zeleninu, nepřejídá se sladkostmi, stravuje se pravidelně, máš rád jídlo ve školní jídelně 

atd.). Žáci budou chodit po třídě a ke každé otázce budou muset najít ve třídě někoho, 

kdo které otázce vyhovuje. U každé otázky musí mít někoho jiného. Až budou mít žáci 

u každé o t á z k y jedno jméno, tak celá třída zhodnotí, co zjistili, a učitele bude zajímat, 

jaká otázka se hledala nejhůř a jaká nejsnadněji. Tato hra žákům poskytne informace o 

jednotlivých žácích, jaké mají stravovací zvyky a vůbec životní styl. 
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Tajenka 

Učitel pro žáky před hodinou připraví na tabuli tajenku. Tajenka bude už dopředu 

vyplněná výrazy týkající se výživy a stravování. Úkolem žáků bude vymyslet otázky na 

jednotlivé odpovědi. Žáci budou pracovat ve dvojicích v lavici. Až budou mít všichni 

hotovo, tak si společně s učitelem zkontrolují otázky, co vymysleli. Žáci mohou také 

dostat nevyplněnou tajenku a jejich úkolem bude vyplnit podle otázek správné 

odpovědi. Opět je potřeba provést kontrolu. Tento motivační prvek je vhodný při 

opakování učiva a také dává učiteli informace, kde mají žáci ve vědomostech mezery a 

co by bylo potřeba ještě doplnit nebo zopakovat. 

Naše školní jídelna 

Žáci budou rozděleni do menších skupinek podle počtu žáků. Z domova si žáci 

musí přinést barevné tužky, pastelky nebo fixy. Učitel každé skupince rozdá papír a 

jejich úkolem bude nakreslit, jak by chtěli, aby vypadala jejich školní jídelna. Tuto 

práci by bylo lepší rozdělit do dvou vyučovacích hodin. V jedné hodině by žáci 

malovali a ve druhé by dokončili výkresy a proběhla by prezentace jejich prací. Žáci by 

vybrali nejlepší nápady a napsali je na papír. Ten by pak předali do školní jídelny, jako 

návrhy na zlepšení jejich školního stravování. 

- Exkurze 

Velkým přínosem by mohly být exkurze, které by mohl učitel pro žáky 

zorganizovat. Pokud se v blízkosti školy vyskytuje nějaký potravinářský závod nebo 

třeba pivovar a žáci by mohli vidět názorně výrobu některých potravin nebo nápojů. 

Žáci by získali více informací a dozvěděli by se zajímavosti, které se v hodině 

nedovědí. 

- Projektový úkol: Zdravé stravování 

Do projektového úkolu bych zapojila žáky 9. tříd, kteří mají v rámci předmětu 

rodinná výchova i vaření. Cílem projektového úkolu by bylo, aby si žáci vyzkoušeli 

s e s t a v i t jídelníček podle zásad zdravého stravování a poté podle jejich jídelníčku uvařit. 

V první fázi projektu by si museli žáci zjistit, co všechno má být v jídelníčku, aby 

vyhovoval nutriční vyváženosti a zásadám zdravého stravování. Tyto informace by 

získaly ve školní jídelně, kde by personál jídelny požádali o nějaký starší jídelníček, 
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nebo i aktuální, a o potřebné informace. S pomocí učitele by si vypočítali, jestli tento 

jídelníček odpovídá nutriční vyváženosti a jestli splňuje všechny požadavky pro 

zdravou stravu. Pokud zjistí, že vyhovuje, bude pro ně vodítkem pro sestavení jejich 

vlastního j ídelníčku. 

V další fázi budou žáci vytvářet svůj vlastní týdenní jídelníček. Ten musí 

odpovídat nutriční vyváženosti a musí v něm být jiná jídla, než na jaká jsou zvyklá ze 

své školní jídelny, a v nápaditosti se meze nekladou. Celá třída bude rozdělena do pěti 

skupin a každá skupina bude mít za úkol vymyslet celé jídlo najeden den, tzn. polévku 

a hlavní jídlo. Také navrhne, jaké nápoje by se k tomuto jídlu hodily. Ovšem neustále 

musí mít na paměti, že všechny potraviny a nápoje musí být v souladu se zdravou 

výživou a vyhovující jejich věku. Až budou mít jednotlivé skupiny vymyšlená jídla, tak 

budou muset doplnit ovoce, zeleninu ve formě salátů nebo v podobě sirové a mléčné 

výrobky. Společně celá třída dá dohromady kompletní jídelníček, tak aby vyhovoval 

všem požadavkům. 

V další fázi jsou žáci rozděleni do skupinek podle míst ve školní kuchyňce, kde 

probíhá výuka vaření a každá skupina si vybere jeden den a podle toho uvaří jídlo, které 

si na ten den naplánovali. Poté co uvaří všechny skupiny a společně zhodnotí, jestli by 

se takové jídlo mohlo vařit v jejich školní jídelně a jestli by jim chutnalo, tak nově 

v y t v o ř e n ý jídelníček dají do školní jídelny jako inspiraci pro paní kuchařky. 

V tomto projektu se žáci naučí zásadám zdravého stravování. Naučí se sestavovat 

jídelníček na základě znalostí o zdravém stravování. Dále je podstatné, že budou 

spolupracovat se školní jídelnou a budou mít možnost změnit jídelníček, který je ve 

školní jídelně. 

Jak vidíme z uvedených příkladů, tak je mnoho způsobů, jak žákům více přiblížit 

zdravé stravování a více je namotivovat, aby si z toho, co jim učitelé říkají ve 

vyučovacích hodinách, vzali něco do života a mohli těchto informací využít. 
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Závěr 

Diplomová práce Nutriční chování dospívajících a školní stravování si neklade za 

cíl přinést nová objevná zjištění ve stravovacích návycích dospívajících a jejich 

využívání školního stravování, ale hlavně díky výzkumu, kterého se zúčastnilo 319 

žáků ze dvou regionů, odpovědět na otázky: Jaké jsou stravovací návyky adolescentů, 

zda využívají školní stravování, co by na něm změnili. Co jim vyhovuje a co ne, a zda 

je strava dostačující. Zda vůbec strava nabízená ve školních jídelnách splňuje nutriční 

vyváženost a jestli dodává dětem všechny potřebné živiny. Mezi dalšími otázkami pak 
také bylo, zda se dospívající řídí radami o zdravém stravování a jestli si myslí, že je 

jídlo ve školní jídelně zdravé, a v neposlední řadě, zda dokáží využít informace a 

vědomosti o zdravé výživě ve svém životě. 

V první kapitole jsem se zabývala vlivem stravování na zdravotní stav a vývoj 

v období dospívání, popisuji současné trendy racionální výživy a alternativní způsoby 

stravování, hodnotím stravovací návyky dospívajících. U dospívajících, kteří se stravují 

mimo domov, se začínají projevovat zvyklosti převzaté od rodičů. Určitý vliv na výběr 

potravy má také prostředí, ve kterém se mladý člověk vyskytuje, a postoj sám k sobě. 

Ve druhé kapitole jsem se zabývala stravováním v České republice. Jeho historií a 

současností a také srovnávám školní stravování v České republice a v jiných vybraných 

státech. Toto srovnání je velmi zajímavé a vyplývá z něho velký počet pozitiv pro naše 

školní stravování. Dále se zabývám vývojem legislativy, která souvisí se'školním 
stravováním. 

Ve třetí kapitole jsem se zajímala o úlohu školy při zajišťování stravovacího a 

pitného režimu. Škola má mnoho možností, jak tuto úlohu splnit. Využívá je ve velkém 

měřítku, ať už v podobě školních bufetů, automatů či jiných možností. Zde pak 

vyvstává problém s výběrem zboží, které se zdravou výživou nemá moc společného. 

Ve čtvrté kapitole jsem zpracovala dotazníkové šetření mapující ve vybraných 

městech a vybraných třídách stravovací návyky dospívajících a jejich vztah ke 

školnímu stravování. Cílovou skupinou byli žáci devátých tříd. 

Z výzkumu vyplývá, že dopívající mládež ve vybraných lokalitách využívá ve 

velkém množství školního stravování a jsou s ním, až na výjimky, spokojeni. Dále 

z výsledků vyplývá, že dospívající jsou dobře informováni o zdravém stravování. Velký 

podíl na tom má škola, která prostřednictvím výuky žákům poskytuje mnoho 
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podstatných informací o zdravém způsobu života a zdravé výživě. Myslím si, že hlavně 

učitelé rodinné výchovy, biologie a občanské nauky by měli neustále sledovat trendy ve 

výživě a měli by je být schopni správně předávat svým svěřencům. Učitelé by měli být 

schopni poskytovat opravdu odborné rady v oblasti výživy a stravování, měli by se 

sami v tomto oboru průběžně vzdělávat. Jen tak budou schopni studenty přesvědčit o 

správnosti zdravých stravovacích návyků a zdravé výživy. 

V páté kapitole jsme se snažila navrhnout návrhy opatření, jak by mohla škola 

spolupracovat se školní jídelnou a jak motivovat žáky ke zdravému způsobu stravování. 

Škola by měla být v součinnosti se školní jídelnou a pokud se učitelé snaží děti 

naučit zdravému stravování, tak první, kdo by jim měl jít příkladem, je školní jídelna, 

kde se většina dětí v průběhu dne stravuje. A vězme, že pokud se děti naučí stravovat 

zdravě už ve školních letech, pak jim to vydrží až do konce života. 
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D o t a z n í k : S o u č a s n ý s tav v y u ž í v á n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í 
dosp íva j í c ími 

Tento dotazník jc určen pro výzkumné Setření clo d ip lomové práce. Cí l em výzkumného 

šetření j e zjistil, jak se dospívající slaví kc Školnímu stravování, co upřednostňuji a jestli j sou 

se školním stravováním spokojeni . 

VšecWny informace budou použity jen pro potřeby d ip lomové práce. 

Prosím o vyplnčnf dotazníku. 

Dotazník je anonymní. 

Pohlaví: dívka D c h l a p e c ^ 

Zaškrtni vždy jen jediní odpověď 

1. S n í d á š ? 

ano 

b) ne 

c) občas 

2. S v a č i n u 

Q ) nos ím z domu 

b) kupuji po cestě do školy 

c) kupuji ve škole 

cl) nesvádím 

3. O b ě d v á š ? 

a) doma 

ve školní jídelně 

c) něco si koupím po cestě domů 

d ) n e o b ě d v á m 

4. S t r a v u j e š se ve š k o l n í j í d e l n ě ? ( p o k u d se nestravuješ ve školní jídelně přejdi 

na otázku č. 12) 

p pravidelně 

b) už ne 

c) nepravidelně 

d) ne 



5. Jak hodnotíš jídlo vc školní jídelně? 

a) velmi dobré 

1 v ě t š i n o u mi chutná 

c) sním jen to co mi chutná 

d) nechutnají mi, ale m u s í m na ně chodil 

(). Co by bylo podle tvého názoru třeba změnil vc škol ním stravování, I 

konkrétně ve vaší školní jídelně: 

a) nic 

b) zlepšil pestrost j ídel 

c) zvýšit výběr jídel 

d) zlepšil čistotu příborů, sklenic , táců 

^e) úsměv a dobré s l o v o od pracovníků j ídelen 

f) změni l prostředí školní j ídelny 

g) zajistit dostatek pití a výběr nápojů 

h) j iné (uveď) 

7. Jaké potraviny nebo pokrmy chybí z tvého pohledu vc školním stravování? 

b) zelenina 

c) ryby 

d ) ž á d n é 

e) j iné (uveď) 

8. Vyhovuje ti množství jídla, které dostaneš vc školní jídelně? 

a) ano 

b) větš inou j íd lo ani nedoj ím 

množství mi nestačí, chodím si často přidávat 

& a)l o v o c e 

9. Máš možnost výběru z více jídel ve vaší jídelně? 

( a ^ i n o b) ne 



10. Pokud ano, podle čelio si jídlo vybíráš? 

b) vybírám si v íce sladká j ídla 

c) dávám přednost v íce ze l en inovým j ídlům 

d) vyhýbám se masu 

c) jinó (uveď) 

11. Jaký je tvůj oblíbený nápoj ve školní jídelně? 

a) nepiji nápoje v j íde lnč 

b) čaj 

Q šťáva 

d) kakao 

0) mléko 

1) jinó (uveď) 

12. Myslíš si, že jídlo ve školní jídelně je /.dravé? 

a) ano 

c) spíše ne 

d) ne 

13. Kde dostáváš nejvíce informací o zdravém stravováním? 

a) doma 

c) od kamarádek/u 

cl) j inde (uveď) 

14. Stravuješ se podle zásad zdravého stravování? 

a) ano 

b ) j e n nčkdy 

a) vyberu si (o, co mi z výběru chutná nejvíce 

d) ne 



D o t a z n í k : S o u č a s n ý s tav v y u ž í v á n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í 
d o s p í v a j í c í m i 

Tento dotazník je určen pro v ý z k u m n é šetření do d i p l o m o v é práce. C í l e m v ý z k u m n é h o 

šetřeni j e zjistit, jak sc dospívaj íc í s laví kc školnímu stravováni, co upřednostňuji o jestli jsou 

se školn ím stravováním spokojeni . 

Všcc luly informace budou použi ty j en pro potřeby d i p l o m o v é práce. 

Prosím o vyplněni dotazníku. 

Dotazník j e anonymní . 

Pohlaví: dívka")"( ch lapec d 

Zaškrtni vždy jen jednu odpověď 

c) občas 

2. S v a č i n u 

^ a ) nos ím z d o m u 

b) kupuji po cestě do ško ly 

c) kupuji v e ško le 

d) nesvač ím 

3. O b ě d v á š ? 

a) d o m a 

$ ve školní j íde lně 

c) něco si koupím po ces tě d o m ů 

d ) n e o b ě d v á m 

4. S t r a v u j e š sc ve š k o l n í j í d e l n ě ? {pokud se neslravuješ ve školní jídelně přejdi 

na otázku č. 12) 

/ a ) pravidelně 

b) už ne 

c) nepravidelně 

d) ne 

1. S n í d á š ? 

a) ano 



5. Jak hodnotíš jídlo vc školní jídelně? 

a) velmi dobré 

( J ) většinou mi chutná 

c) sním jen lo co mi chutná 

d) nechVitnaj! mi, ale musím 11a ně chodit 

6. Co by bylo podle tvého názoru (řeba změnit vc školním stravování, i 

konkrétně ve vaší školní jídelně: 

a) nic 

b) zlepšit pestrost j ídel 

^ z v ý š i t výběr jídel 

d) zlepši l čistotu příborů, sklenic , táců 

e) úsměv a dobré s l o v o od pracovníků j ídelen 

f) změnit prostředí školní j íde lny 

g) zajistil dostatek pití a výběr nápojů 

h) j iné (uveď) 

7. Jaké potraviny nebo pokrmy chybí z tvého pohledu ve školním s(ravo\ 

o v o c e 

b) zelenina 

c) ryby 

d ) ž á d n é 

e) j iné (uveď) 

8. Vyhovu je ti množství jídla, které dostaneš vc školní jídelně? 

a) ano 

^ v ě t š i n o u j ídlo ani nedojfm 

c) množstv í mi nestačí, chodím si často přidávat 

9. Máš možnost výběru z více jídel ve vaší jídelně? 

a) ano C b) lie 



10. Pokud ano, podle čeho si jídlo vybíráš? 

( j í ) vyberu si lo, co mi z výbčru chutná nejvíce 

b) vybírám si více sladká jídla 

c) dávám přednost více zeleninovým jídlům 

d) vyhýbám se masu 

e) jiné1 (uveď) 

11. Jaký je tvůj oblíbený nápoj vc školní jídelně? 

a) nepiji nápoje v jídelně 

b) čaj 

0 šťáva 

d) kakao 

c) mlčko 

f) jiné (uveď) 

12. Myslíš si, že jídlo vc školní jídelně je /.dravé? 

a) ano 

( ^ spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

13. Kde dostáváš nejvíce informací o zdravém stravováním 

a) doma 

b ) v e škole 

c) od kamarádek/ů 

d) jinde (uveď) 

14. Stravuješ se podle zásad zdravého stravování? 

a) ano 

^ j e n někdy 

c) spíše ne 

d) ne 


