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ÚVOD 

Současné celosvětové hospodářské, společenské a finanční dění je většinou zcela 

závislé na informačních technologiích. Informační a komunikační systém má svůj 

vlastní vývoj od jeho definice, analýzy, naprogramování, otestování a uvedení do 

provozu. Vznikají nové požadavky na komunikační služby pomocí elektronické 

pošty. Elektronická výměna dat znamená přímou výměnu dokumentů v rámci 

školního zařízení nebo mezi organizacemi, šetří zařízení čas i finanční prostředky. 

Získávání důležitých informací nabízí vyhledávání na internetu pomocí PC 

připojeného k síti. Na internetu lze prohlížet elektronické kuchařky, časopisy, 

změny v legislativě, listovat katalogy dodavatelských firem a seznámit se s jejich 

obchodními podmínkami.1 Pro informační a komunikační technologii se v poslední 

době začalo používat společné označení ICT. Pronikání ICT do všech sfér života 

vede k tomu, že digitální gramotnost se stává nezbytným předpokladem pro 

využívání možností, které nabízí informační společnosti. Nezbytným předpokladem 

pro to, aby jednotlivci mohli informační a komunikační technologie využívat ke své 

práci a vzdělávání je, aby měli nejen přístup k odpovídajícímu vybavení, tedy 

k počítači a  internetu, ale aby měli potřebné znalosti a dovednosti. Výše uvedené 

důvody mě vedly k rozhodnutí, abych si jako téma bakalářské práce zvolila právě 

tuto problematiku. Tématem závěrečné práce je „Informační a komunikační 

technologie a její využívání při práci vedoucí zařízení školního stravování.“ 

Závěrečná práce je členěna na dvě části, a to teoretickou a výzkumnou. 

Teoretická část se nejprve v obecné rovině zabývá vývojem a vlivem ICT na 

práci vedoucího pracovníka. Informační a komunikační technologie hrají ve 

vzdělávání, respektive v celoživotní praxi, stále významnější roli. Rezervy jsou 

v hledání a rozvíjení možností a způsobů využití ICT ve školním stravování. 

Výzkumná část vychází ze sebehodnocení respondentů ve směru využívání 

informačních komunikačních technologií zjišťovaných formou dotazníkového 

šetření. Dotazník byl rozeslán skupině respondentů na náhodně vybraná zařízení 

školního stravování různých typů (školní jídelna, vývařovna, výdejna, zařízení 

stravování ve výchovných a diagnostických ústavech, dětských domovech, 
                                                           
1 HINDLS, R., Kvantitativní metody a informační technologie 
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domovech mládeže, školní jídelny církevních škol a předškolních zařízení) 

zjištěných z internetových stránek ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělání). 

Cíl práce 

Jako cíl předkládané bakalářské práce jsem zvolila: 

- zjistit a stanovit výhody a další možné návrhy efektivního využívání ICT při 

práci vedoucích zařízení školního stravování na manažerské pozici na 

různých typech školských zařízení 

- zjistit dostupnost informací o specifických programech využívaných ve 

školním stravování; jejich vývoj, kvalitu, úroveň poskytovaných služeb         

a zefektivnění využívání pracovní doby vlivem úspory času 

- definovat význam ICT v komunikaci vedoucí školního stravování s vedením 

školy, žáky, zákonnými zástupci, veřejností, dodavateli a zřizovatelem 

v oblasti stravovacích služeb. V rámci této oblasti je třeba se stále vzdělávat 

a služby zdokonalovat. 

ICT pomáhá při šíření znalostí, vzdělávacích možností, tvorbě materiálů z oboru 

gastronomie a osvojování problematiky zdravé výživy. Má obrovský význam          

v procesu celoživotního vzdělávání. 
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Teoretická část 

1. Rozvoj a dostupnost ICT 

1.1. Historie zavedení programů pro zařízení školního stravování 

Rozvoj digitálních technologií začal v 60. letech minulého století. Tehdy po 

celém světě probíhala vlna automatizace a k dispozici byly jen velké sálové 

počítače. „S vlivem technologií se proměňuje prostředí, technologie pronikají do 

všech oborů lidské činnosti. Je proto třeba jejich přítomnost využívat přínosným 

způsobem a to i v zařízeních školního stravování.“2 Při zavádění výpočetní techniky   

a programů „stravné“ a „sklad“ v 90. letech minulého století vedoucí školního 

stravování přistupovaly k počítači s obavami. Z vlastní iniciativy a přemáháním se 

naučily s tímto pro ně složitým zařízením pracovat. Za dobu mé dlouholeté praxe 

jsem se setkala, že pozici vedoucí školního stravování vykonávají pouze ženy. Proto 

v celé bakalářské práci budu používat femininum. 

Vycházelo nesčetné množství příruček od dodavatelů softwaru. „Software, nebo-

li přesněji řečeno počítačový program, představující současný fenomén, který je 

v každém informačním systému obsažen již integrálně a jeho právní ošetření musí 

být provedeno bezchybně, jinak ohrožuje celou funkčnost systému.“3 

Již v prvopočátku rozvoje ICT dodavatelské firmy dokázaly o své zákazníky 

pečovat. S obsluhou programu seznamovaly vedoucí školních jídelen pod 

odborným vedením přímo v zařízeních školního stravování nebo na kurzech či 

školeních ve školicích střediscích firmy. Někteří dodavatelé softwaru i dnes nabízí 

zdarma vstupní proškolení. Zavedením nového specifického programu pro 

stravování se zároveň provádí srovnání s předchozím programem, s cílem prokázat 

přínos úspory práce uživatele softwaru v pracovní době. 

Podpora uživatelů softwaru je velice důležitá a každý dodavatel by měl v dnešní 

době zajišťovat takzvanou konzultační telefonickou linku. Bezpodmínečně nutným 

minimem je možnost on-line kontaktu z důvodu jakékoliv nepředvídané události, 

kdy přestane systém správně pracovat a je potřeba zachránit a obnovit nedostupná 

data. 

                                                           
2  BRDIČKA, B., Informační a komunikační technologie ve škole 
3  BASL, J., Podnikové informační systémy 
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V případě neovlivnitelných událostí je velmi cenným pomocníkem každodenní 

záloha dat. Dnes je samozřejmostí zálohování dat na „USB“ zařízení. Dříve bylo 

běžné uložení dat na diskety neboli „floppy disky“ z umělé hmoty s krytím 

magnetickou záznamovou vrstvou. Dnes diskety vzhledem k malé kapacitě 

opouštějí svou pozici. Hlavním kladem pro využívání „USB“ zařízení je velká 

paměťová kapacita, snadná přenosnost a cenová dostupnost.4 

Firmy dodávající software též nabízejí demoverzi, což je model „software na 

zkoušku“. Cílem je motivovat zákazníka ke koupi kompletního programu. 

„V současnosti běžně probíhá upgrade programu prostřednictvím internetu. 

Existují i jiné distribuční kanály, ale pouze on-line aktualizace nabízí dostatečnou 

flexibilitu a možnost reagovat na problémy, které byly zjištěny. Software, pracující 

na zastaralém a již nepodporovaném operačním systému, taková kritéria 

nesplňuje.“5 

K základním podmínkám praxe vedoucí školního stravování patří schopnost učit 

se využívat nové dostupné moderní technologie. Elektronická pošta a elektronická 

výměna dat je jedním ze spolehlivých a rychlých způsobů komunikační služby6 se 

žáky a jejich zákonnými zástupci, veřejností, zřizovatelem, apod. 

Informační systémy pro školní stravování jsou účelné, umožňují přístup               

k informacím pomocí internetu a webových stránek školy. Prezentace školy              

a školního zařízení na webových stránkách je moderní a běžně používaný 

marketingový nástroj, který přispívá k „PR“ (public relation) a hodnocení 

vyspělosti školní jídelny. 

Kvalitní web s propracovaným systémem obsahuje užitečné informace. Jedním  

z hlavních záměrů je zveřejňování často kladených otázek, odpovědí a návodů, jak 

se zachovat v situaci, ve které se právě uživatelé nacházejí; například webové 

stránky Ministerstva zemědělství (www.mze.cz), které umožňují veřejnosti              

i školnímu stravování registraci prostřednictvím Informačního centra bezpečnosti 

potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) a poskytují cenné rady. Na emailovou 

                                                           
4LUDVÍK, P., Začínáme na PC  
5 BRDIČKA, B., Informační a komunikační technologie ve škole 
6 HINDLS, R., Kvantitativní metody a informační technologie 
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adresu zaregistrovaného zařízení školního stravování jsou zasílány aktualizované      

a ověřené informace o možných rizicích z potravin, o závadných potravinách, které 

v české síti zachytily dozorové orgány. Tento portál poskytuje i výživová 

doporučení. Další informace a doporučení je možné získat též na webových 

stránkách „Víš co jíš“(www.viscojis.cz). 

1.2. Výběr počítačových programů pro zařízení školního stravování 

Většina zařízení školního stravování se již dříve rozhodla používat pro řízení 

provozu počítačový program. Trend směřuje ve prospěch této moderní technologie. 

Na trhu je řada softwarových firem zabývajících se tvorbou programů pro školní 

stravování. Není úplně jednoduché se v tak široké nabídce zorientovat a vybrat si 

vhodné programové vybavení. Důležité je ujasnit si uživatelské požadavky na 

program a uvědomit si, do jaké výše můžeme vynaložit finanční prostředky. 

Program by měl zajistit následující funkce: evidenci strávníků, včetně vazby na 

matriku školy, způsob manipulace s penězi, „výběr v hotovosti“, internetové 

bankovnictví-modul banka, odhlašování a přihlašování přes internet, výdej stravy 

přes karty (magnetický kód či čárový kód) nebo přes čipy. Většina firmami 

nabízených čipů je též vhodná k využití jako „klíč do školních dveří.“ Jedna 

z moderních verzí tohoto modulu umožňuje rodičům zkontrolovat, zda je dítě 

přítomno ve škole. 

Při rozhodování o nákupu programu je nutné zvážit konkrétní nabídky                 

i s referencemi dodavatelských firem. Následně doporučuji návštěvu některého 

školního stravovacího zařízení, kde program, který hodlá zařízení zakoupit, 

používají a seznámit se s jeho funkčností. Pro účely efektivního využívání celé 

nabídky modulů jsou vhodné zejména tyto firmy: VIS Plzeň, spol. s r.o.“ (nejvíce 

rozšířená na školních zařízeních), „Barda SW, HW s.r.o.“, „Z-Ware“,         

„Altisima s.r.o.“ a jiné.  
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2. Zařízení školního stravování 

Zařízení školního stravování tvoří nedílnou součást celého školského systému. 

Vedle školních družin, školních klubů a dalších volno-časových aktivit tvoří 

skupinu tzv. školských zařízení. Jestliže je zařízení školního stravování součástí 

školy, vyvstává nutnost vzájemné spolupráce na vysoké úrovni, a to v následujících 

okruzích: 

a) organizační - zajistit provoz školy a školní jídelny; 

b) ekonomické - úspora při zajišťování chodu právního subjektu; 

c) provozní - provoz a údržba počítačů a ostatní techniky, případně počítačové 

                  sítě - pro školní jídelnu využívající k výdeji a k evidenci.7 

Zaměstnavatel zajistí zaměstnancům obsluhujícím ICT vhodný kancelářský 

nábytek a ostatní potřeby nutné při používání informačních technologií, například 

telefon, klávesnici, příslušný software, monitor s ochranným filtrem (dnes běžně od 

výrobce zabudovaný v monitoru). 

 

2.1 Úkoly a cíle školního stravování 

Školní stravování vedle hlavního poslání – nasytit žáky plnohodnotnou, pestrou   

a vyváženou stravou v době jejich pobytu ve škole – plní i roli výchovnou. Nabízí 

pro své klienty stravu pouze z kvalitních potravin. Snaží se žáky nasměrovat 

správnou cestou (učí je zdravě se stravovat a získat správné stravovací návyky), 

čímž přispívají jako jedna z ovlivňujících institucí k dobrému zdravotnímu stavu. 

Oproti tomu vlivy sdělovacích prostředků patří mezi nástroje, které působí          

a ovlivňují vztah k jídlu. Jsou zaměřeny hlavně na dětskou populaci. Podporují 

nevhodné nebo nezdravé doplňky stravy, přitom by mediální prostředky měly 

pozitivně působit na vytváření správných postojů ke zdravému životnímu stylu.8 

„Školní stravování hraje ve výživě dětí velmi důležitou úlohu. Má zajistit příjem 

třetiny celodenní stravy a u předškolních dětí dokonce dvou třetin. Proto je důležité, 

                                                           
7 GLEICHOVÁ, P.; LIŠKOVÁ, I., Stravování ve školních jídelnách 
8 Výživa a potraviny 6/2009 



15 

aby mu byla věnována náležitá pozornost. Může totiž strávníka ovlivnit v několika 

směrech.“9  

Jedná se zejména o stravovací zařízení zabezpečující jak hlavní, tak i doplňková 

jídla včetně tekutin, a to pro okruh strávníků: 

-  „děti mateřských škol; 

- žáky základních, středních a speciálních škol;  

- zaměstnance škol (závodní stravování); 

- veřejnost, a to za úplatu v rámci doplňkové činnosti – poskytování  

 stravovacích služeb musí být časově nebo prostorově odděleno od školního 

 stravování.“10 

Zařízením školního stravování, které dostaly možnost nabízet služby veřejnosti, 

přináší tato činnost společenské uznání, ale samozřejmě i zisk. Školní stravování 

poskytuje též závodní stravování. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům 

stravování jednou z variant formy stravování: 

- ve vlastním zařízení; 

- prostřednictvím jiného subjektu; 

- formou pronájmu. 

Závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení je přípustné dle 

vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 3 odst. 7, který upřesňuje 

poskytování jiných stravovacích služeb časově nebo prostorově oddělených od 

stravování dětí, žáků a studentů a je upraveno ve vyhlášce č. 84/2005 Sb.,                

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 

zřízených územními samosprávnými celky. 

 

2.2 Financování provozu školního stravování 

Školní stravování se řídí platnou vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška řeší organizaci školního 

                                                           
9 GLEICHOVÁ, P.; LIŠKOVÁ, I., Stravování ve školních jídelnách 
10 SPRINGER, Vl., Ředitel školy a školní jídelna    
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stravování, zařízení školního stravování a jejich provoz, rozsah služeb školního 

stravování, úplatu za školní stravování (rozpětí finančních limitů na nákup potravin 

dle jednotlivých věkových skupin strávníků na hlavní a doplňková jídla). Některé 

softwarové firmy již mají ve svých programech „Sklad“ zavedenu novou funkci 

„obhajoba kolísání finanční bilance.“ Tato funkce umožňuje zpřehlednit sledování 

vývoje finanční bilance. Vedoucí školního stravování při kontrole snadněji obhájí 

důvody kolísání finanční bilance do plusových či minusových hodnot. 

„Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb 

výši finančních normativů na nákup potravin (dále jen „finanční normativ“) podle   

§ 5 odst.2 a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky 

přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob 

hrazení úplaty za školní stravování.“11 Vývoj oblíbeného softwaru „Stravné“ přináší 

nové verze doplněné o vyšší komfort pro strávníky i vedoucí školního stravování. 

Jedná se například o objednávání stravy po internetu nebo prostřednictvím e-mailu 

možnost hromadného odeslání dokumentu s upozorněním na nedoplatek nebo 

přeplatek. Náklady na potraviny hradí strávník. Mzdová režie (platy pracovníků 

školního stravování) je hrazena státem. Věcná režie (náklady na energie, topení, 

programové vybavení zařízení, technologické zařízení, čisticí prostředky, aj.) je 

hrazena zřizovatelem. Vše je upraveno školským zákonem č. 561/2004 Sb.,              

a vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění12 a dalšími 

prováděcími předpisy příslušných zákonů. Náplní práce vedoucí školního 

stravování je též přehled o novelizaci v oblasti legislativy určený pro školská 

zařízení. Snadnou dostupnost k legislativě umožňuje internetový portál MŠMT. 

Ve všech těchto okruzích financování provozu zařízení školního stravování jsou 

vítaným pomocníkem vedoucích informační a komunikační technologie. 

 

2.3 Charakteristika vedoucí školního stravování  

Funkce vedoucí školního stravování je nesnadná, musí umět naslouchat a zvládat 

komunikaci se zaměstnanci, strávníky, vedením školy, zřizovatelem a v neposlední 

                                                           
11  Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
12 GLEICHOVÁ, P.; LIŠKOVÁ, I., Stravování ve školních jídelnách 
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řadě s dodavateli. Při objednávání požadovaných surovin oslovuje více dodavatelů   

a porovnává nejvhodnější nabídky z hlediska ceny, kvality, termínu a způsobu 

dodání. Pro tuto činnost využívá moderní komunikační prostředky telefon, internet 

a elektronickou poštu. 

Další z povinností vedoucí školního stravování je řešit konflikty, být asertivní, 

mít dobré argumenty, orientovat se v možnostech financování, dodržování 

ekonomických ukazatelů a normativů. Využívání ICT se prolíná v celém komplexu 

prací včetně rozsáhlé administrativní práce, např.: vedení agend, v evidenci týkající 

se oblasti stravování, skladování, inventarizace, legislativy a účetnictví.13 

Vedoucí zařízení školního stravování sice využívá nástrojů a technik 

strategického plánování umožňující zabezpečování finančně méně náročných 

služeb, ale při jejich uplatnění jsou neméně důležité intuice, kreativita, umění 

předvídat a případně v pravou chvíli riskovat. Za lidský tvůrčí čin se pokládá 

vyhledávání vhodných příležitostí ke zlepšení poskytovaných služeb – stravování 

žáků; ovlivňování trhu – udržet si strávníky, kteří navštěvují stravovací zařízení; 

sestavení a udržení schopného pracovního týmu. 

Za umění v oblasti gastronomie, konkrétně ve stravování žáků, je považováno 

vytváření vizí, vytýčení příležitostí a cílů tam, kde se na první pohled 

nezúčastněným zdá jenom chaos, rozpory a konflikty. Toto jsou prvky, v kterých 

hraje důležitou roli využívání ICT a bez nichž se úspěšný manažer – vedoucí 

zařízení školního stravování - obejít nemůže. 

Vztahy na pracovišti jsou velmi důležité, dotýkají se i pracovního výkonu. 

Vedoucí v roli nadřízeného má za úkol zabránit problémům, vystupovat spolehlivě 

a čestně. Svým zaměstnancům být příkladem, autoritou a otevřenou komunikací 

předcházet nedorozumění a neúspěchům. Vedoucí vlastní dynamikou, s cílem 

zvládat stále složitější a rozsáhlejší informační systémy a procesy, dává svým 

spolupracovníkům pocítit, že jsou užiteční a efektivní a povzbuzuje je ke zvyšování 

kvalifikace a získávání nových informací na seminářích a konferencích.14 

                                                           
13 GLEICHOVÁ, P.; LIŠKOVÁ, I., Stravování ve školních jídelnách 
14 NÖLLKE, M., Praktický management 
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Je na čase vyzdvihnout nelehkou práci zaměstnanců školního stravování, dodat 

jim sebevědomí dostatečným přísunem informací. Vedoucí školního stravování by 

měla mít odborné vzdělání, ale též neustálý přehled o aktuálních procesech v oboru 

gastronomie, hygieny, bezpečnosti práce s požární ochranou a kontrolní činnosti.   

A zde nastupují informační technologie a derou se lavinovitě kupředu. Vedoucí, 

která je na svém místě a řídí se výše nastíněnou charakteristikou, musí jít s dobou, 

zdokonalovat se, rozšiřovat obzor v oblasti ICT, což jí zpětně přináší prospěch např. 

ve směru úspory času v pracovní době na jiné aktivity, než je administrativní práce. 

Patří sem i sběr dat a vyhledávání informací pomocí on-line zdrojů, zviditelnění 

školního zařízení na veřejnosti, komunikace prostřednictvím elektronické pošty.     

V době nepřítomnosti vedoucí na pracovišti je z pozice delegování přínosem 

dokázat vzbudit zájem svých podřízených o základní proškolení a seznámení s prací 

na počítači a s obsluhou specifického programu. Zde vidím směr zefektivnění 

využívání ICT na celém pracovišti. 

2.3.1 Manažerská pozice vedoucí zařízení školního stravování 

Vedoucí pracovník se dříve pohyboval v oblasti svých odborných 

gastronomických a účetních znalostí a dovedností a stačilo to. Dnešní manažer musí 

brát v úvahu i řadu dalších aspektů, stránek a „tváří“ školy. Je zapotřebí v daleko 

větší míře věnovat pozornost verbální i neverbální komunikaci.15 

Management představuje v současné době uspořádaný soubor poznatků, většinou 

odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo 

jako principy. Opírá se o poznatky (teorie a metody) z oblasti více vědních disciplín 

(ekonomiky, matematiky, psychologie, sociologie, statistiky atd.). Management 

v sobě obsahuje i prvky umění, které souvisí s individuálními schopnostmi 

manažera – v našem případě vedoucí zařízení školního stravování. Jedná se             

o organizační schopnosti, umění jednat s lidmi, vystupování, schopnost 

kvalifikovaného rozhodování, flexibilního přístupu. 

Vedoucí zařízení školního stravování uplatňují při výkonu své manažerské 

pozice vedle svých povinností i své kompetence. V oblasti managementu jsou 

obecně kompetence chápány jako sociálně ekonomický znak, schopnost vykonávat 

                                                           
15 KŘIVOHLAVÝ, J., Tajemství úspěšného jednání 
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určitou funkci a dosahovat při tom konkrétní výkonnosti. Vyjadřují rozsah 

působnosti, pravomoc, souhrn oprávnění a povinností, které jsou svěřeny 

jednotlivci“16 Podle Vymětala, J., „se profesní kompetence obvykle člení na čtyři 

složky: 

- odborná kompetence (odbornost), která se projevuje ve všech 

organizačních znalostech a dovednostech. Vedoucí školního stravování zná 

pracovní a technologické postupy, stroje a zařízení ve školní jídelně. Má 

schopnost analyzovat a řešit problémy; 

- metodická kompetence (znalosti a zkušenosti) má schopnost osvojovat si 

pružně a efektivně nové znalosti a nové pracovní metody. Je to umění 

strukturovat složité odborné znalosti, postupovat s orientací na cíl, soustředit 

se na dosažení výsledků; 

- sociální kompetence (dovednosti a schopnosti) význam ve schopnosti 

navazovat konstruktivní vztahy, dlouhodobě je udržovat v zájmu 

uskutečňování společných záměrů a cílů. Znakem jsou například aktivní 

naslouchání, produktivní komunikace, respektování odlišných názorů nebo 

tolerance; 

- osobní kompetence obvykle zahrnuje schopnost hodnotit z nadhledu sám 

sebe a své jednání v určitých situacích. Přístup ke změnám, umění učit se, 

brát na sebe osobní zodpovědnost, ochotu a schopnost riskovat.“17 Zejména 

v prvních dvou složkách kompetence manažer využívá v plné míře své 

znalosti a zkušenosti v oblasti ICT. Opětovně zdůrazňuji, jako v předchozí 

stati, že stupeň znalosti informační a komunikační techniky utváří obrázek    

o manažerovi jak na veřejnosti, tak uvnitř zařízení. 

2.3.2 Administrativní práce, ekonomika provozu 

Všechny větší společnosti a naprostá většina menších firem používají informační 

technologie v rozsáhlé míře, a to buď jako soubor nezávislých systémů, které slouží 

jednotlivým oddělením a aktivitám, nebo jako komplexní integrovaný systém ERP 

(Enterprise Resource dPlanning system). Tyto komplexní systémy v dnešní době 

                                                           
16 VYMĚTAL, J.; DIAČIKOVÁ, A.; VÁCHOVÁ, M., Informační a znalostní management v praxi 
17 VYMĚTAL, J.; DIAČIKOVÁ, A.; VÁCHOVÁ, M., Informační a znalostní management v praxi 
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používají vzájemné sdílení dat a podporují všechny aspekty provozního a účetního 

výkaznictví. Často mají také přímé informační vazby na státní instituce, klienty či 

dodavatele.18 

Nejinak je tomu i v práci vedoucí zařízení školního stravování. Ke své práci 

potřebují řadu tiskopisů, dokumentů, vnitřních předpisů a pokynů. Administrativní 

práce, které ještě před dvaceti roky museli vedoucí zpracovávat ručně, nyní, v době 

využití počítačových programů, které jsou „ušité“ přímo na míru té, či oné jídelny, 

si tyto každodenní administrativní práce vyžádají daleko kratší část  pracovní doby. 

Vlastní softwarový program pro zařízení školního stravování má již 

nainstalovány důležité elektronické dokumenty a další materiály potřebné k vedení 

běžné agendy zařízení školního stravování. Díky tomu se vedoucí mohou aktivněji 

podílet na ostatních činnostech, které jsou nutné během pracovní doby v zařízení 

školního stravování zajistit. 

Usnadnění administrativní práce a ekonomiky provozu školního stravování 

zabezpečují pravidelně aktualizované verze programů sklad, stravné, evidence 

majetku a účtárna. Některé softwarové firmy jako bezplatný bonus svým 

zákazníkům nainstalují do jejich počítače program „Organizace“. Srozumitelnou 

formou je zpracována problematika správnosti kalkulace jídel, právní podmínky 

archivace účetních záznamů, prověření správnosti účetní uzávěrky, finanční bilance, 

různé druhy elektronických tiskopisů, textové a zvukové záznamy a jiné. 

Jedním z využívaných programů moderní informační technologie usnadňující 

práci vedoucí, je vyhodnocování doporučených výživových dávek pomocí počítače. 

Vedoucí školního stravování je povinna dodržovat průměrnou hodnotu denní dávky 

pro děti v mateřských školách, (tj. přesnídávky, obědy a svačiny), v základních       

a středních školách a celodenní stravy v dětských domovech a domovech mládeže 

ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a prováděcí 

vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 107/2005 Sb.,             

o školním stravování, v platném znění a dalších prováděcích nařízení a vyhlášek. 

                                                           
18 HAMŘÍK, A.; STRÁNSKÝ, M., Auditorská rizika a postupy vyplývající z využití ICT v 
účetnictví 
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Další důležité informace čerpají vedoucí školního stravování z portálu Žij zdravě 

(www.zijzdrave.cz) a Společnost pro výživu (www.vyzivaspol.cz). Nové nápady, 

recepty a informace v oblasti gastronomie mohou zájemci též získávat například 

z internetového serveru: Informační portál hromadného stravování 

(www.jidelny.cz), příručky Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve 

stravovacích službách volně přístupné v elektronické podobě na internetových 

stránkách Svazu obchodu a cestovního ruchu a Národního informačního střediska 

pro podporu jakosti (www.socr.cz nebo www.npj.cz).19 

Část administrativní činnosti se v práci vedoucí zařízení školního stravování 

váže i na organizování pracovních aktivit celého kolektivu. Spolupráce 

zaměstnanců bude mnohem efektivnější, jestliže znají své úkoly v týmové práci      

a jejich vzájemný vztah s ostatními. Vytváření a udržování těchto systémů a úloh je 

podstatou manažerské funkce organizování. Přiblížíme si tuto otázku na úlohu 

vedoucí zařízení školního stravování při běžném provozu. Manažer – vedoucí 

jídelny musí v předstihu znát a sestavit jídelníček, objednat sortiment surovin, a to 

v předpokládaném množství a kvalitě. Již v tomto úseku přípravy na vaření se 

vedoucí obrací na informační a komunikační prostředky. Vedle administrativních 

prací, které se přímo týkají přípravy stravy, zajišťuje vedoucí zařízení školního 

stravování další škálu povinných administrativních hlášení. I v této sféře její 

činnosti se v současné době obrací na ICT. Téměř všechny statistické výkazy zasílá 

pouze v elektronické podobě na ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělání), zřizovateli 

a ostatním státním institucím. Vedoucí zařízení školního stravování je v současné 

době plně závislá na využívání informačních a komunikačních prostředků. 

Po linii ekonomické se jeví otázka využívání informačních a komunikačních 

prostředků na stejné úrovni. Ekonomické hodnocení spotřeby energií, cen 

nakupovaných kvalitních surovin a zařízení, nakládání s přidělenými finančními 

prostředky na provoz a mzdové náklady, styk s bankami, se strávníky, s dodavateli, 

to vše se děje za použití ICT. Pouze v mizivém procentu oslovených zařízení 

školního stravování se opomenulo využít ICT v oblastech, které jsou přímo 

                                                           
19 VOLDŘICH, M.; JECHOVÁ, M.; ČÍHALOVA, J., Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve 
stravovacích službách 



22 

předurčeny ke zpracování pomocí informačních technologií. Jde zejména o méně 

bezpečný výběr finančních nákladů za odebranou stravu „v hotovosti.“ 
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3. Komunikace  

Při komunikaci dochází k výměně informací ve všech profesích v oblasti obsluhy 

a služeb, vedle řady odborných a ekonomických záležitostí. Pracovníci služeb musí 

rozlišovat komunikaci se zákazníky, tj. strávníky, a na druhé straně se 

spolupracovníky. V podmínkách práce ve školních jídelnách jsou to rodiče, děti, 

vedení školy, pedagogové, nejrůznější dodavatelé a zástupci řady organizací.20 

Předávány jsou informace významových obsahů a to většinou pomocí řeči. 

Komunikace je možné zachytit prostřednictvím různých záznamů, avšak je 

proměnlivá v čase, protože závisí na celé řadě podmínek a vlivů. „Komunikace je 

procesem realizovaným ve vztahu a prostřednictvím vztahu.“21 

Podstata porozumění vztahů závisí na jednotlivých událostech, jak jsou sdělení 

mezi zúčastněnými stranami předávány.  

Většina autorů jako základní druhy komunikace uvádí: 

- osobní komunikaci – tím se rozumí komunikace, kterou vede každý  

 jedinec uvnitř sebe; 

- interpersonální komunikaci – probíhá mezi dvěma jedinci; 

- skupinovou komunikaci – kdy sdělování a sdílení informací nebo hodnot  

         probíhá uvnitř formální či neformální 

         společenské skupiny. 

Za obecně uznávaný model komunikace se považuje model, kdy komunikátor     

i příjemce reagují současně na vzniklou situaci a jednají podle svých dřívějších 

zkušeností. V některých případech je sdělení zúčastněných rozdílně vykládáno. 

K tomu dochází na základě odlišných vlastností, zkušeností a dalších jevů jedinců. 

Průběh komunikačního procesu ovlivňuje mimo jiné i prostředí, kde komunikace 

probíhá. Tomuto prostředí se říká sociální kontext.22  

V obecném modelu komunikace jsou zahrnuty všechny základní prvky 

komunikace. Těmi jsou: komunikátor, příjemce, sdělení, komunikační kanál, zpětná 

vazba a případné šumy (obrázek č. 1). 

                                                           
20 GLEICHOVÁ, P.; LIŠKOVÁ, I., Stravování ve školních jídelnách 

21 DEVITO, J., A., Základy mezilidské komunikace 
22 DEVITO, J., A., Základy mezilidské komunikace 
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Obrázek č. 1: Obecný model komunikace 

 
           Zdroj: DEVITO, J., A., Základy mezilidské komunikace, str.20 

 

3.1 Komunikace s využíváním ICT ve školním stravování 

„ICT vzniklo z IT, když mezi sebou začaly počítače a celé počítačové sítě 

komunikovat ve velkém. Vrcholem této komunikace se stal internet či mobilní 

telefony.“23 

Počítače jsou součástí ICT, nejedná se pouze o stroje (hardware počítačů či 

serverů), ale i specifické programy a aplikace (software) pro zařízení školního 

stravování, které zpracovávají informace vnitřní a vnější podle potřeb a přání lidí.  

Po internetu neustále proudí neuvěřitelné množství dat. Komunikační služby 

zprostředkovávají i telekomunikační sítě a satelity.24Internet a mobilní sítě daly jiný 

rozměr komunikaci v rámci výkonu práce, při zajišťování vlastního provozu            

a služeb, které školní stravování umožňuje. 

                                                           
23

 http://www.zkusit.cz/proc-zkusit/co-je-ict.php Co je ICT? 
24 http://www.zkusit.cz/proc-zkusit/co-je-ict.php Co je ICT? 
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3.1.1 Interní (vnitřní) komunikace a ICT 

Obecně interní komunikace znamená propojení jednotlivých útvarů v rámci 

školy, školního zařízení. Umožňuje spolupráci a koordinaci dílčích procesů 

potřebných pro plynulé fungování školy, školského zařízení. U interní komunikace 

je zapotřebí aktivní činnost všech zúčastněných stran, ne jen pouhé předávání 

informací. 

Interní komunikace s využitím ICT je přizpůsobena potřebám příslušné školy, 

školního zařízení. Podporováním a zavedením intranetové komunikační sítě lze 

operativně komunikovat s vedením školy po telefonu nebo prostřednictvím 

elektronické pošty, předávat zápisy z porad, směrnice, nabídky, poptávky, smlouvy 

od dodavatelů, evidenci žáků (strávníků), slouží k podpoře účastníků, kteří pracují 

na společném úkolu(cíli), umožňuje delegovat úkoly a provádět jejich následnou 

kontrolu plnění. 

3.1.2 Externí (vnější) komunikace a ICT 

Jedná se o veškerou komunikaci, kterou škola, školní zařízení vyvíjí navenek, ať 

už se jedná o komunikaci komerční (PR, tisková sdělení, propagační materiály        

a další) nebo přirozenou (image školy, firemní kultura a jiné). 

Pomocí veřejných sdělovacích prostředků, webových stránek školy se obrací 

k veřejnosti, k potencionálním strávníkům, organizacím. Externí komunikace se řídí 

několika zásadami: musí být seriozní, kulturní a spolehlivá, realizovaná v mezích 

legislativy, ekonomiky, personalistiky a spokojených strávníků z řad žáků                 

i veřejnosti. 

Významným prostředkem je webová identita školy a školního zařízení, která 

podporuje komunikaci s okolím. 

Dostupnost techniky a přístup k datům usnadňuje též komunikaci s ostatními 

školními jídelnami. Kvalitní vztahy mezi kolegy z různých typů zařízení jsou velmi 

důležité a cenné. ICT umožňuje rychlé vyměňování zkušeností, řešení různých 

problémů na pracovišti a vzájemnou oporu. Spojuje mezi sebou všechny vedoucí 
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školních jídelen, které mají stejný společný cíl: „Vykonávat svoji práci co 

nejlépe.“25 

                                                           
25 VYMĚTAL, J., Průvodce úspěšnou komunikací 
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4. Vliv ICT na obsah a formy vzdělávání jako celoživotního 
procesu 

V této části závěrečné práce jsem se zamýšlela nad otázkou vlivu ICT na obsah   

a formy vzdělávání vedoucích školních stravovacích zařízení. 

Informační a komunikační prostředky, které byly v jednotlivých obdobích 

vývoje společností k dispozici, vždy ovlivňovaly vzdělávání. Rozvoj poštovních 

služeb umožnil vznik korespondenční formy studia, rozvoj kinematografie               

a rozhlasového vysílání obohatil práci o využívání možností, která nabízela tato 

média. Rozšíření a cenová dostupnost počítačů, rozvoj nových nosičů a internetu 

vedl k využívání těchto nástrojů v tradičních formách vzdělávání a pracovních 

činností.26  

Využívání ICT ve vzdělávání neznamená pouze náhradu používaných 

technologií (zpracování písemných prací na počítači místo na psacím stroji, 

komunikace e-mailem místo pošty, prezentace prostřednictvím Power-Pointu). 

Pracovníci v oboru gastronomie ví, že jejich pozice a kariérní růst vyžaduje neustálé 

sebevzdělávání a sledování nových moderních trendů ve zdravé výživě. Přístup 

k elektronickým materiálům umožňuje osvojování si těchto znalostí a dovedností. 

Z internetu, odborných publikací a časopisů získávají vedoucí školního 

stravování nové, vhodné recepty odpovídající výživovým požadavkům pro určitý 

věk dětí, návody a poznatky v oblasti hygieny, nezávadnosti potravin a nové 

způsoby dodržování technologie přípravy pokrmů, aby nedocházelo k ohrožení 

zdraví strávníků např. některými alimentárními nákazami. 

Podle způsobu využití ICT se elektronické vzdělávání obvykle rozlišuje na off-

line a on-line vzdělávání, kdy off-line vzdělávání je chápáno jako využívání 

počítače bez připojení k internetu, vzdělávací materiály jsou k dispozici 

prostřednictvím takových nosičů jako jsou CD, DVD apod. Naproti tomu on-line 

vzdělávání vyžaduje připojení k internetu. 

                                                           
26 MATOUŠKOVÁ, Z.; VYMAZAL, J., Vliv informačních a komunikačních technologií na další 
vzdělávání 
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ICT ovlivnilo další vzdělávání v několika směrech. Vedle tradiční formy 

poskytování kurzů nebo výuky v posluchárnách, se rozvíjí nová forma vzdělávání, 

e-learning. Digitální gramotnost se stala nezbytností pro aktivní účast a využívání 

výhod informačních společností. 

Pozitivní vliv ICT na vzdělávání je možno shrnout následujícím způsobem: 

- zvýšení rychlosti a rozsahu šíření znalostí; 

- usnadnění získávání/osvojování znalostí a dovedností; 

- poskytování flexibilních vzdělávacích příležitostí a vytvoření nových forem 

 spolupráce při vzdělávání; 

- pomoc při tvorbě výukových materiálů a možnost začlenění nových prvků  

 usnadňujících pochopení a osvojení dané problematiky; 

- individualizace vzdělávání a zdokonalení managementu pracovního 

 procesu. 

Ani při řízení školských zařízení, čímž zařízení školního stravování je, nelze 

v současné době bez informační a komunikační techniky existovat. ICT je 

neoddělitelnou součástí v praxi, je jedním ze základních nástrojů pro efektivní chod 

zařízení školního stravování. Vedoucí školní jídelny mají širokou škálu 

odpovědnosti, přes komunikaci se strávníky, dodržování zásad správné výživy 

stravovaných, zásad hygienických a technologických postupů, výrobní praxe, konče 

znalostí legislativy týkající se již zmíněných okruhů, dále bezpečnosti práce, 

personalistiky a dalších legislativních nařízení. 

Většina vedoucích školního stravování je středoškolsky vzdělána přímo v oboru 

gastronomie nebo účetnictví. Převážná část z nich získala znalosti s ICT 

samostudiem, tudíž jsou i na různém stupni schopnosti ovládat počítač a efektivně 

využívat při své manažerské práci. Vedoucí školního stravování nižší věkové 

hranice jsou na tom ve znalostech a s využíváním práce na ICT lépe, než pracovnice 

vyšší věkové hranice, které se v prvopočátku vše učily z příruček, samostudiem 

nebo výměnou zkušeností mezi sebou na různých kurzech a setkáních. 

„Vzdělávání je schopnost samostatně a svobodně myslet, zpracovávat                 

a rozlišovat informace. Kvalita vzdělávání není dána množstvím poznatků               
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a vědomostí, ale jejich hloubkou a chápáním. Vzdělávání zahrnuje stránku 

poznávací, operační a hodnotovou.“27 

Křivohlavý ve své knize „Tajemství úspěšného jednání uvádí: „Člověk je tvárný, 

učenlivý, změnitelný. Člověk je vybaven schopností učit se a to je velké plus. Učit 

se ze zkušeností, z úspěchů a chyb, které sám udělal. Učit se napodobováním 

druhých-imitací. Učit se ze zkušenosti druhých, což je nejlacinější způsob nabývání 

zkušeností.“28 

Oblast školního stravování je stále složitější, pro vedoucí školních jídelen bude 

vzdělávání nejen nezbytné, ale zároveň jedna z možností, jak zdokonalit vztah 

s ředitelstvím školy, aby se stala rovnocennou partnerkou. V nabídce vysokých škol 

přibývá různých dlouhodobých kurzů a také studium bakalářské.29 

Zvyšování kvalifikace znamená studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma 

přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže je v souladu s potřebami 

zaměstnavatele. 

Informačním technologiím a jejímu využívání je věnována velká pozornost ve 

všech oblastech společnosti. S ICT úzce souvisí potřeba průběžného doplňování 

chybějících vědomostí, zkušeností a znalostí v profesním zaměření, které je 

vnímáno jako celoživotní proces vzdělávání.30 

 

                                                           
27 VYMĚTAL, J.; DIAČIKOVÁ, A.; VÁCHOVÁ, M., Informační a znalostní management v praxi  
28 KŘIVOHLAVÝ, J., Tajemství úspěšného jednání 
29 http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1175 Škola a jídelna – bitva nebo spolupráce? (3) 
30 VYMĚTAL, J.; DIAČIKOVÁ, A.; VÁCHOVÁ, M., Informační a znalostní management v praxi 
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Praktická část 

5. Cíle, úkoly metodologie a výzkumné otázky 

5.1 Formulace řešeného problému a cíl výzkumu 

Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat, jaká je současná úroveň vybavenosti 

školských zařízení v oblasti ICT a upozornit na odborné znalosti vedoucích 

školního stravování v oblasti ICT, usnadnění práce při využívání ICT. Zda je rozdíl 

v ICT gramotnosti u vyšší věkové skupiny závislý na délce praxe, způsobu 

získávání znalostí při práci s ICT; mezí spokojenosti se specifickým softwarem 

v jednotlivých regionech ČR; využívání jiných ICT systémů, způsobů komunikace 

se strávníky a rodiči prostřednictvím ICT. 

Z tohoto cíle vyplynuly následující úkoly: 

- vyhledávání a čerpání z odborné literatury, která se zabývá zařízením 

 školního stravování, vedením lidí, komunikací, rozvojem ICT systémů 

- na základě analýzy odborné literatury si stanovit výzkumné otázky  

 a sestavit anonymní dotazník 

- oslovit kolegyně z oblasti stravování pro potřeby pilotáže a následné 

 odstranění nedostatků v dotazníku 

- rozeslat opravený anonymní dotazník a shromáždit data 

- zpracovat a vyhodnotit získané výsledky 

Na základě obsahové analýzy dotazníku byla stanovena následující tvrzení: 

1. Převážná část vedoucích zařízení školního stravování nevystačí ve své 

manažerské roli pouze s využíváním specifického programu pro stravování. 

2. Převážná část vedoucích neuvažuje o změně dodavatele používaného 

softwaru. 

3. ICT přináší vedoucí školního stravování úsporu práce v pracovní době. 

4. Většina respondentů si prohlubuje své odborné znalosti pomocí využívání 

ICT. 
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5.2 Metody výzkumu 

V rámci bakalářské práce byly použity následující výzkumné metody: 

- obsahová analýza literatury 

- anonymní dotazník z vlastní konstrukce příloha č. 1, 2 

- metody vyhodnocení dotazníku 

Pro sběr dat jsem vybrala dotazníkovou metodu, o které se domnívám, že je pro      

oslovené respondenty nejméně časově náročná. Umožňuje v krátkém časovém 

termínu zpětnou vazbu získáním informací. 

Metody výzkumu: pro potřeby pilotáže a ověření srozumitelnosti formulování 

otázek v dotazníku byly vyzvány kolegyně z blízkého okolí, které jsem oslovila 

individuálně přímo na zařízeních školního stravování nebo při studijních dnech na 

Univerzitě Karlově v Praze. Na základě jejich připomínek byl dotazník upraven      

a rozšířen na 20 otázek viz příloha č. 2, z celkového počtu bylo 11 otázek 

uzavřených (č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 3 otázky polootevřené (č.2, 12, 16) a 5 

otázek identifikačních (č. 15, 16, 18, 19, 20) viz příloha č. 2. Anonymní dotazník 

z vlastní konstrukce byl rozdělen na 3 části: hlavička dotazníku forma oslovení 

respondentů a seznámení s důvodem, proč je dotazník rozesílán, způsob označení 

odpovědí a krátké poděkování. Vstupní část dotazníku tvořily otázky 

identifikačního rázu, které upřesňují rozsah a využívání ICT systémů                       

a programového vybavení. V hlavní části dotazníku byly otázky zaměřeny na 

získávání odborných znalostí ICT. Dbala jsem zejména na to, aby otázky byly 

formulovány jasně, jednoznačně, krátce a aby vyplnění dotazníku nebylo časově 

náročné. 

 

5.3 Metodologie výzkumu 

Následoval náhodný výběr kontaktů na jednotlivá zařízení školního stravování  z 

internetových stránek ÚIV. Finální verze anonymního dotazníku z vlastní 

konstrukce byla rozeslána elektronicky na jednotlivá zařízení v etapách od 5. 12. do 

22. 12. 2011 prostřednictvím internetu. Cílovou skupinou respondentů byly vedoucí 

nebo ředitelky školního stravování. 
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Celkem jsem elektronicky rozeslala 360 dotazníků, z toho 11 bylo 

nedoručitelných. Zpět se vrátilo 144 dotazníků, z toho 8 nebylo úplných nebo 

nevyplněných, 2 byly vyplněny písemně a zaslány zpět poštou. Návratnost 

kompletně vyplněných anonymních dotazníků vhodných ke zpracování byla 

zaznamenána od 136 respondentů, tj. 37,78% oslovených. Důvod nižší návratnosti 

dotazníkového šetření vidím v neochotě zabývat se prací nad rámec své pracovní 

náplně. 

Oslovila jsem též nejznámější dodavatele specifického softwaru pro školní 

stravování (VIS Plzeň s.r.o., Z-Ware, Barda SW, HW s.r.o., Altisima s.r.o.). Zjistila 

jsem, že většina funkcí programu vychází z podobných požadavků zařízení školního 

stravování, jakými jsou nízká finanční náročnost, záruka vysoké kvality, zaškolení 

obsluhy, servis, horká linka, dálková nebo vzdálená správa, přizpůsobení 

specifickým požadavkům v různých typech školního stravování, udržování              

a pravidelná aktualizace programu. 

 

5.4 Struktura respondentů 

Do šetření se zapojilo celkem 136 respondentů. Pod výrazem respondent jsou 

v bakalářské práci skryty ženy, jelikož anonymní dotazník se vrátil zpět jen od žen. 

Nejvíce dotázaných dosáhlo ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. 

Domnívám se, že zjištěná situace je dána katalogem prací, kdy je stanoven 

požadavek minimálně středoškolského vzdělání na pozici vedoucí školního 

stravování. Vyšší a vysokoškolské vzdělání je požadováno jen ve funkci ředitele 

(ředitelky) samostatné školní jídelny. To, že se začínají objevovat i vedoucí 

školního stravování s vyšším než středoškolským vzděláním si vysvětluji větším 

zájmem o profesní růst formou celoživotního vzdělávání. 
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Dosažené vzdělání
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů

odborné (vyučen) 23 16,91
středoškolské 77 56,62
vyšší odborné 15 11,03
vysokoškolské 21 15,44

Celkem 136 100,00

Tabulka č. 1: Struktura respondentů z hlediska nejvyššího dosaženého  

       vzdělání vedoucí zařízení školního stravování 

 

 

 
 
 
 
       Zdroj: vlastní práce 

Respondenty je dále možné rozdělit podle délky praxe. Vedoucí postavení 

potřebuje jak široký okruh znalostí, vědomostí, tak i velké množství zkušeností 

získaných dlouholetou praxí v oboru. Tato skutečnost se potvrdila, jak je možno 

vidět v níže uvedené tabulce č. 2. Největší skupinu dotázaných představují vedoucí 

školního stravování s dlouholetou praxí v oboru. Za dobu své dlouholeté působnosti 

v manažerské pozici vedoucí školního stravování získaly odborné zkušenosti 

z oblasti vedení lidí, ekonomiky a ICT gramotnosti, která je dnes nepostradatelná 

pro správný chod školního stravování. 

Tabulka č. 2: Délka praxe vedoucího zařízení školního stravování v oblasti 

   školního stravování 

Délka praxe
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů

méně jak 3 roky 23 16,91
4 - 10 let 41 30,15
11 a více let 72 52,94

Celkem 136 100,00  
Zdroj: vlastní práce 

Zařízení školního stravování můžeme rozlišit podle toho, jaký druh stravování 

poskytují. Zda zajišťují pro své strávníky pouze stravování nebo zda je oblast 

poskytovaných služeb rozšířena ještě o ubytovací služby, či zajišťují školní 

stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních.31 Nejvíce respondentů (55,88%) 

                                                           
31

 Zákon 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění 
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odpovědělo, že poskytují pouze školní stravování, což názorně ukazuje         

 tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3: Struktura respondentů dle zařízení školního stravování 

Rozlišení
Počet

respondentů

% Podíl
respondentů

zařízení školního stravování 76 55,88
zařízení školního stravování
při školním ubytovacím zařízení

26 19,12

zařízení školního stravování
při školním zařízení pro výkon 
ústavně-ochranné výchovy

19 13,97

náhradní stravování 15 11,03
Celkem 136 100,00  

   Zdroj: vlastní práce 

Dalším faktorem výzkumu je rozčlenění jednotlivých zařízení školního 

stravování podle typů škol, pro která zajišťují stravování. U otázky identifikačního 

charakteru jsem označila volbu možnosti více odpovědí, neboť některá zařízení 

školního stravování stravují žáky z více škol a školských zařízení současně. V této 

otázce byla i doplňující otázka „jiné“, kde jsem předpokládala možnost doplnit, zda 

poskytují doplňkovou činnost. Většina z nich odpověděla, že poskytují služby jak 

předškolním dětem, žákům, studentům, tak i cizím strávníkům (veřejnosti). 

Objevily se i odpovědi, že jejich strávníci jsou děti z dětských domovů a svěřenci 

ve speciálních školách. Nejvíce dotázaných (34,83%) odpovědělo, že se zaměřují 

na zajišťování stravy pro základní školy. Odpovědi respondentů jsou zaznamenány 

v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4: Zařízení školního stravování zajišťuje stravování pro strávníky v      

                        (více možností odpovědí) 

Počet
respondentů

% Podíl
respondentů

mateřské škole 36 17,91
základní škole 70 34,83
střední škole 60 29,85
jiné 35 17,41

Celkem 201 100,00  

   Zdroj: vlastní práce 

Zařízení školního stravování jsou součástí školy, která je příspěvkovou 

organizací nebo samostatným právním subjektem zřizovaným jako příspěvková 

organizace. Řídí se výživovými normami a člení se podle zřizovatele. V odpovědi 

jiné může být i jiný provozovatel stravovacích služeb. Podíl respondentů (52,21%), 

kde zřizovatel je obec, si vysvětluji tím, že v České republice je největší počet 

zařízení školního stravování při základních školách. Na internetových stránkách 

Ústavu pro informace ve vzdělání byl k 31. 12. 2011 pravidelně aktualizován 

seznam školských zařízení. 

K 31. 12. 2011 bylo v České republice 6.869 zařízení školního stravování 

zřizováno obcí a 939 zařízení, kde je zřizovatelem kraj.32 

Tabulka č. 5: Zřizovatel zařízení školního stravování je 

Zřizovatel
Počet

respondentů
% Podíl

respondetů
kraj 38 27,94
obec 71 52,21
církev 10 7,35
jiné 17 12,50

Celkem 136 100,00  

          Zdroj: vlastní práce 

V dotazníkovém šetření byla položena identifikační otázka, z jakého kraje zasílá 

odpověď vedoucí zařízení školního stravování. Nejvíce platných odpovědí přišlo 

z Ústeckého kraje (27,21%) a z Jihočeského kraje (18,38%) z celkového počtu 

                                                           
32 http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp Výběr z adresáře škol a školských zařízení 
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respondentů. Velké procento odpovědí z Ústeckého a Jihočeského kraje je dáno tím, 

že jsem oslovila a požádala o spolupráci pracovnice, které zastávají v těchto krajích 

pozici referentky školního stravování, ve směru získávání internetových adres 

vedoucích zařízení školního stravování spádového území. Díky jejich autoritě se mi 

vrátil velký počet zodpovězených dotazníků od vedoucích zařízení školního 

stravování. Tento můj dotaz u výše zmíněných krajských metodiček měl vliv na 

analýzu i výsledky výzkumného šetření. 

Rozbor rozložení zařízení školního stravování v jednotlivých krajích ČR je 

zobrazen v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Kraj, ve kterém působí vedoucí zařízení školního stravování 

Kraj
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů

Středočeský 8 5,88
Jihočeský 25 18,38
Plzeňský 8 5,88
Jihomorovaský 5 3,68
Vysočina 5 3,68
Moravskoslezský 6 4,41
Ústecký 37 27,21
Olomoucký 4 2,94
Královehradecký 10 7,35
Pardubický 5 3,68
Zlínský 5 3,68
Karlovarský 7 5,15
Liberecký 4 2,94
Hlavní město Praha 7 5,15

Celkem 136 100,00  

          Zdroj: vlastní práce 

 

5.5 Výzkumná část 

5.5.1 Způsob získání znalostí v oblasti ICT 

Za první otázku, kterou jsem chtěla potvrdit nebo vyvrátit, jsem si zvolila, jakým 

způsobem vedoucí zařízení školního stravování získaly zkušenosti s ovládáním 

specifického programu pro stravování a jak se seznámily s ostatními systémy ICT. 
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Touto cestou jsem si chtěla potvrdit, že většina mých kolegyň své znalosti získala 

jako já: metodou pokusů a omylů. 

Z dotazníkového šetření se potvrdila moje zkušenost z vlastní praxe, kdy 

55,88% respondentů uvedlo, že své znalosti získalo samostudiem. Tabulka č. 7 

znázorňuje jednotlivé odpovědi dotázaných. 

Pokud budu vycházet z toho, že velká část respondentů má dlouholetou praxi 

(52,94% více jak 11 let), lze předpokládat, že své znalosti získali samostudiem 

nebo různými kurzy zaměřenými přímo na znalosti s programovým vybavením. 

Tabulka č. 7: Získání znalostí v oblasti ICT 

Způsob
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů
kurzem základního minima
pro práci s PC

41 30,15

rekvalifiakcí na kurzu ICT 19 13,97
samostudiem 76 55,88

Celkem 136 100,00
 

 Zdroj: vlastní práce 

Pro snazší orientaci výsledku tohoto výzkumného problému slouží graf č. 1. 

Graf č. 1: Získání znalostí v oblasti ICT 

 

   Zdroj: vlastní práce 
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S tímto zjištěním souvisí, zda byly také vedoucí pracovnice odborně proškoleny 

dodavatelem softwaru při nákupu licence informačního systému. 

Nejznámější dodavatele specifických softwarů určených pro zařízení školního 

stravování jsem buď přímo oslovila anebo vyhledala jejich nabídku poskytovaných 

služeb na internetových stránkách. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 61,76% respondentů bylo při nákupu 

licence informačního systému odborně proškoleno dodavatelem softwaru.                

I z nabídky dodavatelů je tato služba brána jako standard (součást ceny softwaru). 

Odpovědi respondentů jsou znázorněny v tabulce č. 8 a pro snazší orientaci ještě 

zobrazeny v grafu č. 2. 

Tabulka č. 8: Proškolení při nákupu licence informačního systému 

Počet
respondentů

% Podíl
respondentů

ano 84 61,76
ne 20 14,71
částečně 32 23,53

Celkem 136 100,00  
            Zdroj: vlastní práce 
 
Graf č. 2: Odborné proškolení při nákupu licence 

        
        Zdroj: vlastní práce 
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5.5.2 Využití ICT v pracovní době vedoucí školního zařízení 

Jako druhý výzkumný problém jsem si stanovila zjistit, jak často vedoucí 

školního stravování využívají informační systém a zda jsou s využívaným 

systémem spokojeny. 

Pomocí následujících částí z dotazníkového šetření se pokusím potvrdit nebo 

vyvrátit mou domněnku, že v dnešní době je ICT používáno převážnou část 

pracovní doby. Dále se domnívám, že většině vedoucích školního stravování 

informační systémy ulehčují jejich práci. Zaměřila jsem se zde i na to, v jaké oblasti 

nejčastěji vedoucí školního stravování využívají ICT. 

První, čím jsem se v této části zabývala, bylo, zda vedoucí školního zařízení 

používají běžně při své práci specifické systémy pro školní stravování. 

U této otázky 66,91% dotázaných odpovědělo, že při své práci využívají pouze 

specifické systémy pro školní stravování. Pouze jedna dotázaná odpověděla, že 

nevyužívá žádný informační systém. Tuto odpověď si vysvětluji neochotou vyplnit 

dotazník, protože tímto pro něj dotazníkové šetření skončilo. V dnešní době je 

prakticky nemožné nevyužívat žádný informační systém, zvláště když byl dotazník 

odeslán v elektronické podobě a zpět se mi také v této podobě vrátil. 

Odpovědi respondentů jsou zaznamenány v tabulce č. 9 a zobrazeny v grafu č. 3. 

Tabulka č. 9: Ke své práci používáte ICT systémy 

ano, pouze specifický pro 
školní stravování

91 66,91

specifické a jiné systémy
(Internet, MS Office, a jiné)

44 32,35

ne 1 0,74
Celkem 136 100,00

Možnosti
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů

 
 Zdroj: vlastní práce 
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Graf č. 3: Použití ICT systémů 

 
     Zdroj: vlastní práce 

Potvrdilo se mé tvrzení, že záleží na velikosti zařízení. Převážně zařízení 

školního stravování s nízkým počtem strávníků zejména při základní škole              

a mateřské škole si vystačí s používáním pouze specifického programu. Jsou pro ně 

nepodstatné elektronické dokumenty, připojení k internetu, webové stránky, 

prezentace zařízení a zveřejnění jídelníčku. Vedoucí těchto zařízení, která využívají 

jen specifické programy (66,91%), dávají stále přednost papírovým dokumentům, 

vedoucí těchto zařízení jsou plně spokojeny s tím, že se naučily programové 

vybavení ovládat a využívat pro svou každodenní práci. 

Dále mě zajímalo, jak dlouho vedoucí školního stravování používají specifické 

informační systémy určené přímo pro oblast stravování a skladování. Jednotlivé 

odpovědi jsou zaznamenány v tabulce č. 10 a znázorněny v grafu č. 4. 

Tabulka č. 10: Doba používání specifického informačního systému 

Rozmezí
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů

méně jak 2 roky 21 15,44
3-10 let 40 29,41
11 let a více 75 55,15

Celkem 136 100,00  
   Zdroj: vlastní práce 
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Graf č. 4: Doba používání specifického informačního systému 

 
     Zdroj: vlastní práce 

Ujistila jsem se, že většina respondentů s délkou praxe 11 let a více, je aktivní 

v používání programového vybavení určeného pro školní stravování. Naproti tomu 

jsou vedoucí z menších zařízení školního stravování, které mají odbornou praxi také 

více než 11 let (např. MŠ), ale naléhavost zavedení specifického programu nebyla 

díky méně rozsáhlé administrativě tak nutná a s používáním informačního systému 

se začínalo později. Některé vedoucí uvedly, že stále ještě používají zastaralý 

operační systém DOS. Vývoj v oblasti výpočetní techniky jde neuvěřitelně rychle 

dopředu a setrvávat příliš dlouho v již překonané technologii se nemusí vyplatit. 

Pomocí dotazníkového šetření jsem se ptala respondentů jakou část pracovní 

doby používají informační systém. 

Tabulka č. 11: Po jakou část pracovní doby je využíván informační systém 

Možnosti
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů

vůbec ne 1 0,74
méně jak 25% 21 15,44
26% - 50% 44 32,35
51% a více 70 51,47

Celkem 136 100,00  
      Zdroj: vlastní práce 
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Graf č. 5: Část pracovní doby po jakou je využíván informační systém 

 
     Zdroj: vlastní práce 

 

Z vlastní zkušenosti a praxe jsem předpokládala, že více jak 51% své pracovní 

doby využívá ICT systémy většina respondentů. Toto se potvrdilo i v dotazníkovém 

šetření. 

Zpracování dat pomocí počítače a získávání informací pomocí informačních 

systémů je dnes neodmyslitelnou pracovní činností vedoucích pracovníků. 

Za podstatnou otázku (č. 7 z dotazníku) považuji názor vedoucích zařízení 

školního stravování, zda jim používaný software přináší úsporu pracovního času. 

Možnosti odpovědí jsou znázorněny v tabulce č. 12 a grafu č. 6. Z přehledu 

vyplývá, že převážné části respondentů používání informačního systému přináší 

úsporu času. Kladné odpovědi převládaly (78,68% respondentů). 

Tabulka č. 12: Přináší používání informačního systému úsporu času 

Počet
respondentů

% Podíl
respondentů

ano 107 78,68
ne 29 21,32

Celkem 136 100,00  
   Zdroj: vlastní práce 
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Graf č. 6: Přináší používání informačního systému úsporu času 

 
     Zdroj: vlastní práce 
 
Počítačová technika a neustálý vývoj v programech stravné, sklad, účetnictví      

a jiné, zjednodušují a zefektivňují každodenní práci vedoucích školního stravování. 

Například jeden z nejnovějších produktů je objednávání stravy po internetu nebo 

mobilním telefonu, což se stává běžnou službou, která je rychlá a šetří čas obsluhy. 

Strávník zjistí po aktualizaci dat stav objednávek, stav svého konta, protokol výdeje 

(neodebranou stravu). 

Poslední otázka týkající se této části byla zaměřena na to, v jaké oblasti ICT 

vedoucí školního zařízení využívají nejvíce. U této otázky mohly vedoucí 

označit více variant. Byla zde zvolena polootevřená otázka, kde mohly dotázané 

doplnit, v jaké další oblasti ICT využívají. 
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Tabulka č. 13: Oblast využití ICT 

Oblast
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů

stravného 84 17,99
skladování 86 18,42
účetnictví 49 10,49
evidence majetku 41 8,78
HACCP 51 10,92
spotřebního koše 83 17,77
marketingu 19 4,07
PR 15 3,21
jiné 39 8,35

Celkem 467 100,00  
    Zdroj: vlastní práce 

 

Graf č. 7: Oblast využití ICT 

 
   Zdroj: vlastní práce 
 

Jak je viditelné v grafu č. 7 nejvíce využívaná oblast vedoucí  zařízení školního 

stravování je programový software skladování, s tím související vyhodnocování 

spotřebního koše, HACCP, evidence majetku a program stravné, kde je využíváno 

též účetnictví. 
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5.5.3 Spokojenost s používaným informačním systémem 

Za třetí výzkumný cíl v mém dotazníkovém šetření jsem si zvolila zjištění 

spokojenosti vedoucích školního stravování s používaným specifickým systémem. 

V případě, že dotazované zvolily možnost, že jsou se specifickým informačním 

systémem nespokojeny, následovala otázka, zda v nejbližší době uvažují změnit 

dodavatele poskytovaných služeb. S tímto souvisí i to, zda je informační systém 

pravidelně aktualizován a přizpůsobován novým trendům. 

Spokojenost vedoucích s používaným specifickým informačním systém je 

zaznamenána v tabulce č. 14 a zobrazena v grafu č. 8. 

Tabulka č. 14: Spokojenost s používaným specifickým informačním systémem 

Počet
respondentů

% Podíl
respondentů

ano 99 72,79
ne 5 3,68
částečně 32 23,53

Celkem 136 100,00  
 Zdroj: vlastní práce 
 

Graf č. 8: Spokojenost s používaným informačním systémem 

 
       Zdroj: vlastní práce 

Pokud byly vedoucí nespokojeny anebo jen částečně spokojeny s používaným 

specifickým informačním systémem, byla jim položena ještě doplňková otázka, zda 

uvažují o změně dodavatele informačního systému. 
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Jednotlivé odpovědi jsou zapsány v tabulce č. 15 a grafu č. 9. 

Tabulka č. 15: Uvažujete o změně dodavatele informačního systému 

Počet
respondentů

% Podíl
respondentů

ano, jsme v jednání s jiným
dodavatelem

0 0,00

ano, ale zatím jsme nepodnikli
žádné kroky ke změně

3 8,11

ne 34 91,89

Celkem 37 100,00  
    Zdroj: vlastní práce 

 

Graf č. 9: Uvažujete o změně dodavatele informačního systému 

 
     Zdroj: vlastní práce 

 
Spokojenost s programem je znatelná u vedoucích školního stravování, jelikož se 

naučily specifický program po odborném zaškolení nebo z odborných publikací 

správně ovládat. Orientace v programu jim nedělá problémy a jsou přesvědčeny, že 

jim usnadňuje práci. U malé skupiny částečné spokojenosti je bráno na zřetel, že si 

se softwarem nedokázaly porozumět a nemají na svém pracovišti IT pracovníka, 

který by jim poradil s obsluhou. Nespokojenost může být také z důvodu špatné 

komunikace a servisem od dodavatele softwaru nebo nevhodnou volbou výběru 

programu pro dané zařízení. 
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Vzhledem k tomu, že trh informačních technologií se neustále vyvíjí, vznikají 

nové a nové požadavky z řad vedoucích školního stravování a využitelnosti 

programu na jednotlivá zařízení, je potřebné informační systémy pravidelně 

aktualizovat. 

Proto jsem se v dotazníkové otázce č. 9 dotazovala na interval, ve kterém je 

využívaný systém pravidelně aktualizován. 

Tabulka č. 16: Pravidelnost aktualizace informačního systému 

Počet
respondentů

% Podíl
respondentů

ano 93 68,38
ne 43 31,62

Celkem 136 100,00  
Zdroj: vlastní práce 
 

Graf č. 10: Pravidelnost aktualizace informačního systému 

 
     Zdroj: vlastní práce 
 

V případě, že dotazované vedoucí odpověděly kladně, což bylo  68,38% 

případů, následovala doplňková otázka: „Jak často je jejich informační systém 

aktualizován?“ 
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Tabulka č. 17: Časový interval aktualizací 

Počet
respondentů

% Podíl
respondentů

čtvrtletně 10 10,75
půlročně 19 20,43
ročně 64 68,82

Celkem 93 100,00  
Zdroj: vlastní práce 

 
Graf č. 11: Časový interval aktualizací 

 
     Zdroj: vlastní práce 
 
Pokud nedochází k aktualizaci programu, systém zaostává v počátečních verzích 

a využívání je výrazně omezeno, stárne a nedokáže flexibilně reagovat na 

požadavky klientů, což přináší jistá rizika v zavedení nových verzí programu. 

Z předcházejících odpovědích bylo zjištěno, že ještě existují zařízení školního 

stravování, kde dosud používají zastaralý operační systém DOS. 

5.5.4 Využití internetu ke zkvalitnění služeb školního stravování 

Za poslední výzkumný cíl jsem si zvolila zmapování využitelnosti internetu 

vedoucími zařízeních školního stravování. Z následující tabulky č. 18 a grafu č. 12 

můžeme srovnat výsledky, pro jakou oblast je nejvíce využíván internet. Nejčastěji 

je využíván ke komunikaci tj.46,96%. 
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Tabulka č. 18: Oblast využívání internetu 

Možnosti
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů
komunikace 85 46,96
vyhledávání legislativy 31 17,13
receptury a nápady 55 30,39
jiné (vypište) 10 5,52

Celkem 181 100,00  
Zdroj: vlastní práce 
 

Graf č. 12: Oblast využívání internetu 

 
Zdroj: vlastní práce 
 

Komunikace je využívána nejvíce zřejmě díky objednávání stravy přes internet, 

komunikaci s dodavateli, internetové bankovnictví, komunikaci se zřizovatelem, 

s vedením a zaměstnanci škol nebo školských zařízení. Vyhledávání receptů            

a informací týkajících se školního stravování je na druhé pozici 30,39 %, což je 

dáno dovedností respondentů ovládat a využívat ke své práci internet. Některé 

vedoucí školního stravování se umějí orientovat v legislativě, vyhledávat informace 

týkající se stravování, ale nedokáží posoudit, zda jsou získaná data věrohodná. 

Dotazníková otázka č. 13 se zabývá tím, zda specifický informační systém 

umožňuje komunikaci zařízení školního stravování se strávníky nebo jejich 

zákonnými zástupci a komunikaci s ostatními pracovníky zařízení a s veřejností. 
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Z výsledků vyplynulo, že komunikaci v zařízeních školního stravování systém 

umožňuje. Komunikační služby se svými klienty využívá 45,59% respondentů, tato 

služba je rozšířená a je na velice dobré úrovni. Naproti tomu poměrně velká část 

vedoucích školního stravování (23,53%), tuto službu nevyužívá, i když tuto funkci 

jejich informační systém umožňuje. 

 

Tabulka č. 19: Umožňuje specifický informační systém komunikaci 

Možnosti Počet
respondentů

% Podíl
responodentů

umožňuje 62 45,59
umožňuje,
ale není využívána

32 23,53

neumožňuje 42 30,88

Celkem 136 100,00
 

Zdroj: vlastní práce 
 

Graf č. 13: Umožňuje specifický informační systém komunikaci 

 

       Zdroj: vlastní práce 
 

Respondenti využívají komunikaci s klienty nebo vedením školy, školního 

zařízení prostřednictvím elektronické pošty, připojení k internetu nebo intranetu, 

mají možnost internetového bankovnictví, objednávání a přihlašování stravy přes 

internet nebo mobilní telefon. 
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V dotazníkové otázce č. 14 jsem se ptala respondentů, zda jejich specifický 

software umožňuje službu horké linky, dálkové správy nebo obdobné. 

Otázka měla za úkol zjistit úroveň poskytování servisu mezi zařízením školního 

stravování a mezi dodavatelem zabývajícím se softwarem pro školní stravování. 

Převážná část 57,35% vedoucích školního stravování potvrdila, že tato služba je 

poskytována a též využívána. 

Tabulka č. 20: Možnost „horké linky“ a „dálkové správy“ a obdobné 

Možnosti
Počet

respondentů
% Podíl

respondentů

ano, využívám 78 57,35
ano, ale nevyužívám 16 11,76
ne 42 30,88

Celkem 136 100,00  
  Zdroj: vlastní práce 
 

Graf č. 14: Možnost „horké linky“ a „dálkové správy“ a obdobné 

 
      Zdroj: vlastní práce 
 

Dodavatel softwaru nabízí formou tzv. horké linky nebo dálkové správy rychlý 

servis, pokud se vyskytne nějaký nečekaný problém, který by narušil provoz školní 

jídelny. Není nutná návštěva technika, ani při aplikaci úpravy dat nebo změny 

v programu, vše je provedeno na dálku. V zařízeních, kde mají své IT zaměstnance, 

tuto službu nevyužívají, jelikož si správce sítě v dnešní době s mnoha problémy       
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i u specifického programu pro stravování dokáže poradit. Odpovědi, že program 

neumožňuje dálkovou správu po telefonu nebo horkou linku, se mi zdají nereálné, 

protože v dnešní době internetu a telefonů službu každý dodavatel programu nabízí. 

Vyplývá to i z průzkumu oslovených dodavatelů nebo z jejich webových stránek. 

5.6 Metoda vyhodnocení výsledků 

Shromážděním vrácených dotazníků byla veškerá získaná data zpracována 

pomocí počítačového programu Microsoft Excel a vyhodnocena s následným 

rozborem, interpretací a reflexí vlastní práce. Její konkrétní zpracování se odvozuje 

od zvoleného tématu a cíle práce. Respektuje zvyklosti v používání běžné metody   

a techniky výzkumu a zpracování zjištěných údajů. Pro lepší názornost je 

vyhodnocení výsledků zobrazeno v tabulkách a ve formě výsečového nebo 

sloupcového grafu. 
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ZÁVĚR 

Využívání ICT při práci vedoucí zařízení školního stravování vede k vyšším 

výkonům a produktivitě. Potvrdilo se mé tvrzení, že většina vedoucích zařízení 

školního stravování nevystačí ve své manažerské pozici pouze s využíváním 

specifického programu pro stravování. Prioritou a nutností je dnes prohlubování 

znalostí v oblasti informační techniky a investice do moderních informačních 

systémů a pravidelná aktualizace programového vybavení. Tato vybavení umožňují 

ve větší míře podílet se na ekonomice provozu, na lepší komunikaci s klienty          

a veřejností, na efektivním hospodaření s časem nebo vykonávání jiných 

administrativních činností související s pracovní náplní vedoucí školního 

stravování. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo a vedoucí školního stravování s různým 

stupněm vzdělání, na různých typech zařízení potvrdily, že ICT přispívají 

k efektivnímu využívání jejich pracovní doby. Vedou k lepšímu hospodaření 

s časem díky jednoduššímu získávání výsledků v oblasti statistického 

vyhodnocování spotřebního koše, dodržování HACCP, hlídání finančních limitů na 

nákup potravin, evidenci majetku a skladových karet, účetnictví a jiné. 

O změně dodavatele softwaru pro školní stravování převážná část respondentů 

neuvažuje. Na některých zařízeních se objevila nespokojenost se zavedeným 

softwarem, ale z důvodů značně omezených finančních prostředků málokteré 

zařízení, i když o změně uvažuje, k tomuto rozhodnutí přistoupí. Skutečnost 

ovlivňuje z velké části nejen vysoká prvopočáteční finanční investice do nového 

programového vybavení, ale i další faktor, kterým je dlouholetá odborná znalost se 

zavedeným informačním systémem vhodným pro stravování. Změna specifického 

programu zvláště u vedoucích s dlouholetou praxí nad 11 let by znamenala nové 

zaškolení, seznámení se s obsluhou jiného, nového programu pro stravování.  

Potřebné znalosti, nejen v oblasti informační gramotnosti, vedoucí neustále 

prohlubují ve snaze vyrovnat se moderním trendům a zlepšení podmínek 

v gastronomii, v neposlední řadě být rovnocenným partnerem s vedením školy. 

Celoživotní vzdělávání pracovníků školního stravování má vliv na rozšiřování 

znalostí a získávání informací o možnostech používaného softwaru a jiných ICT 



54 

systémů dostupných pro školní stravování. Odborných seminářů zaměřených na 

školní stravování je málo nebo bývají na nízké odborné úrovni a tudíž pracovníci 

neprojevují tak velkou snahu po rozšíření svých znalostí v oblasti ICT. Ani školení 

nepedagogických pracovníků po stránce informační gramotnosti neprobíhají 

organizovaně. Většina vedoucích pracovnic získala znalosti samostudiem                

a pracovníci, kteří se přímo podílejí na přípravě stravy se učí od svých vedoucích. 

Proto mě výše uvedené aspekty vedly ke snaze zpracovat tuto problematiku                 

v bakalářské práci, aby výsledky výzkumné části potvrdily či vyvrátily cíle 

nastíněné v úvodní části. Je zřejmé, že se jedná o problém současné doby. 

S nástupem mladých pracovníků bude situace na zcela jiné úrovni, neboť generace 

dnešních žáků a studentů má ve svých učebních osnovách povinný předmět 

„Informatika“. Mladší kolegyně se nebudou potýkat s problémy, které musely 

překonávat vedoucí zařízení školního stravování při zavádění a prudkém rozvoji 

informačně komunikačních technologií. 
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Příloha č. 1: 

Průvodní dopis k anonymnímu dotazníku z vlastní konstrukce 

Dobrý den vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat o pomoc a spolupráci. Pracuji jako 

vedoucí zařízení školního stravování při Střední škole a Jazykové škole s právem 

státní jazykové zkoušky ve Volyni a v letošním akademickém roce 2011/2012 

ukončuji bakalářské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 

obor Školský management. Téma mé závěrečné bakalářské práce je:  „ICT a její 

využívání při práci vedoucí zařízení školního stravování“. Součástí mé 

bakalářské práce bude i průzkum provedený formou dotazníkového šetření, ke 

kterému budu potřebovat Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování přiloženého 

dotazníku. Prosím své odpovědi v dotazníku zvýrazněte tučným písmem.                

U některých otázek je možná volba více odpovědí.  Předem děkuji za vyplněný 

dotazník, který zašlete zpět do 31. 12. 2011 na moji emailovou adresu: 

ourednikova.b@seznam.cz . Jakékoliv Vaše dotazy ráda odpovím na telefonu 

383 372 020. 

Na závěr prohlašuji, že způsob nakládání s osobními údaji je v souladu se zákonem         

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném 

znění. 

Přeji vám hezký den a těším se na vaše odpovědi  

 

Ouředníková Božena 

5.května 686 

387 01 Volyně      
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Příloha č. 2 

 

D O T A Z N Í K 

 ICT a její využívání při práci vedoucí zařízení školního 
stravování 

 

Dobrý den, 

jsem studentkou III. akademického ročníku Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. 

Téma mé bakalářské práce je: ICT a její využívání při práci vedoucí zařízení 

školního stravování, proto si dovoluji Vás oslovit a požádat o vyplnění krátkého 

dotazníku. Své odpovědi zvýrazněte tučným písmem a zašlete zpět elektronickou 

poštou na moji adresu. Vaše odpovědi budou sloužit anonymně jako podklad 

k bakalářské práci. Prohlašuji, že způsob nakládání s osobními údaji je v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně s osobních údajů a o změně některých zákonů 

v platném znění. 

Děkuji Vám za ochotu a za čas, který jste věnovali vyplnění následujících otázek. 

                                                                                                     Božena Ouředníková 

1. Ke své práci používáte ICT systémy: 

a) ano, pouze specifický pro školní stravování………….. 

b) specifické a jiné systémy (například internet, Excel, Power 

Point,Word aj.) 

c) ne (tím je pro Vás dotazník ukončen a děkuji za odeslání zpět) 

2. K čemu využíváte při své práci Internet (možnost označení více 

odpovědí): 

a) komunikace 

b) legislativa 

c) receptury a nápady 

d) jiné……………………………….. 
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3. Jak dlouho používáte specifický informační systém: 

a) méně jak 2 roky 

b) 3 – 10 let 

c) 11 a více let 

4. Znalosti ICT získal vedoucí pracovník: 

a) kurzem základního minima pro práci s počítačem 

b) rekvalifikací na kurzu ICT 

c) samostudiem 

5. Jste spokojeni s používaným softwarem: 

a) ano (pokračování otázkou č. 6) 

b) ne 

c) částečně 

6. Uvažujete o změně dodavatele informačního systému: 

a) ano, jsme v jednání s jiným dodavatelem 

b) ano, ale zatím jsme nepodnikli žádné kroky ke změně 

c) ne 

7. Přináší Vám používaný informační systém úsporu pracovního času: 

a) ano 

b) ne 

8. Po jakou část pracovní doby využíváte informační systém:: 

a) vůbec ne 

b) méně jak 25 % 

c) 26 %  -   50 % 

d) 51 % a více 

9. Při nákupu licence informačního systému jste byli odborně 

proškoleni dodavatelem softwaru: 

a) ano 

b) ne 

c) částečně 

10. Je váš informační systém pravidelně aktualizován: 

a) ano 

b) ne (v tom případě otázku č. 11. proškrtněte) 
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11. V jakém časovém intervalu je váš informační systém aktualizován: 

a) čtvrtletně 

b) půlročně 

c) ročně 

12. Využíváte ICT v oblasti (možnost označení více odpovědí): 

a) stravného                                           f) spotřebního koše 

b) skladování                                         g) marketingu 

c) účetnictví                                           h)“PR“   

d) evidence majetku                               i) jiné(vypište)………………… 

e) HACCP                   

13. Umožňuje specifický informační systém komunikaci zařízení 

školního stravování se strávníky nebo jejich zákonnými zástupci a 

komunikaci s ostatními pracovníky zařízení: 

a) umožňuje 

b) umožňuje, ale není využívána 

c) neumožňuje 

14. Umožňuje Vám software službu „horké linky“ a „dálkovou správu“ 

a obdobné: 

a) ano a využívám 

b) ano, ale nevyužívám 

c) ne  

15. Kraj, ve kterém je provozováno zařízení školního stravování: 

a) Středočeský h) Olomoucký 

b) Jihočeský i) Královehradecký 

c)  Plzeňský j) Pardubický 

d)  Jihomoravský k) Zlínský 

e) Vysočina l) Karlovarský  

f) Moravskoslezský m) Liberecký 

g) Ústecký n) Hlavní město Praha 

16. Zřizovatelem zařízení školního stravování je: 

a) kraj 

b) obec 

c) církev 

d) jiný (vypište) ………………………………………………………. 
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17. Rozlišení: 

a) zařízení školního stravování 

b) zařízení školního stravování při školním ubytovacím zařízení 

c) zařízení školního stravování při školním zařízení pro výkon ústavně-

ochranné výchovy 

d) náhradní stravování 

18. Zařízení školního stravování zajišťuje stravování pro strávníky v 

(možnost označení více odpovědí):  

a) mateřské škole 

b) základní škole 

c) střední škole 

d) jiné ……………………………………………………………….. 

19. Délka praxe vedoucího zařízení školního stravování v oblasti 

školního stravování: 

a) méně jak 3 roky 

b) 4 – 10 let 

c) 11 a více let 

20. Nejvyšší dosažené vzdělání vedoucího zařízení školního stravování: 

a) odborné (vyučen) 

b) středoškolské 

c) vyšší odborné 

d) vysokoškolské 

 


