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ÚVOD
Téma své bakalářské práce jsem si vybrala především proto, že jsem se vždy
zajímala o problematiku zdravé výživy. Edukace dětí v tomto směru je dle mého
názoru velice důležitá, mělo by jí tedy přispívat velkou měrou i školní prostředí,
kde děti tráví podstatnou část svého času a které je tolik ovlivňuje. Problematika
školních prodejních automatů je aktuální a diskutované téma, řada základních
i středních škol začíná své školní automaty postupně ozdravovat. Dopomůže
tomu jistě také novela školského zákona schválená dne 13. 2. 2015, která
výrazně omezuje prodej nezdravých potravin a nápojů ve školách.
Základní škola, kterou jsem před patnácti lety navštěvovala já, je jednou
ze dvou mnou vybraných škol, ve kterých jsem prováděla dotazníkové šetření
pro tuto práci. Ze svých školních let si pamatuji automat na nápoje plný
slazených, sycených, nezdravých, a přesto pro děti tak lákavých nápojů. Pamatuji
si potravinový automat s bagetami a čokoládovými tyčinkami. Byla jsem
opravdu překvapená, jak moc se nabídka školního automatu za tu dobu změnila
k lepšímu. Nezdravé automaty zmizely, na jejich místě teď stojí automat
nabízející ovoce, mléčné výrobky, neslazené vody a cereální sušenky. Veškerý
sortiment je sestavený dle doporučení nutričních specialistů zabývajících se
výživou dětí.
Stravováním dětí se dnes zabývá řada odborníků. Čím dál větší zájem o toto
téma projevují také rodiče a široká veřejnost. Stále více lidí si uvědomuje
spojitost mezi dlouhodobými stravovacími návyky a zdravotním stavem. Řada
nemocí způsobená špatným stravováním se může projevit v dospělosti, je proto
velice důležité dětem nenásilnou formou vštěpovat zásady zdravého životního
stylu již od raného věku. Protože, co se naučíme v mládí, to si většinou
pamatujeme po celý život.
V mé bakalářské práci se zabývám problematikou sortimentu sladkostí
a slazených či energetických nápojů ve školních automatech a jejich vlivem
na stravování a zdraví dětí I. a II. stupně základních škol.
6

V teoretické části popisuji aktuální stav týkající se školních automatů, vliv
školního prostředí na stravovací návyky, vývoj a zdravotní stav žáků základních
škol. Věnuji se také programům a doporučením vedoucím k ozdravění
sortimentu školních automatů a tím i zkvalitnění stravování školních dětí.
V praktické části se zaměřuji na dotazníkové šetření, které posuzuje nutriční
kvalitu sortimentu nabízeného ve školních automatech z pohledu cílové skupiny
(žáci 3. a 7. ročníků ZŠ) a přítomnost a vybavenost školních automatů z pohledu
ředitelů základních škol. Dotazníkového šetření se zúčastní asi 80 respondentů
(žáků) ze dvou základních škol v České republice.
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1 VÝŽIVA DĚTÍ
K tomu, aby dítě během vyučování nebylo unavené a nesoustředěné a mohlo
se aktivně a efektivně účastnit vyučování, je třeba zajistit pravidelný přísun
energie z nutričně hodnotné potravy a pravidelný pitný režim. Protože kvalita
a frekvence stravování úzce souvisí s rozvojem nadváhy a obezity u dětí,
je důležité nejen to, aby děti před odchodem do školy zdravě snídaly, ale také to,
jakým způsobem se stravují ve škole. Samozřejmostí by měla být dopolední
svačina jak pro děti mladšího školního věku, tak i pro adolescenty.
V případě, že dítě zůstává po skončení vyučování ještě v družině nebo má výuku
až do odpoledních hodin, je také nezbytností kvalitní a vyvážený oběd. V České
republice je systém školního stravování na vysoké úrovni, je zakotven
v legislativě a dotován ze státního rozpočtu. (12)

1.2.1. Formování stravovacích návyků a jeho důsledky
Stravovací návyky a základní rysy životního stylu se formují především
v dětství. Jedinec v tomto období prochází výraznými změnami nejen v celkovém
vývoji, ale také v oblasti výživy. Dítě přichází na svět s určitými predispozicemi,
například s náklonností ke sladké chuti, naopak ke kyselým a hořkým chutím
může mít až odpor. Později, v přechodném období vzniku a fixace nutričních
návyků dochází k rychlým změnám preferencí, při nichž se uplatňují vedle
smyslového vnímání chutí, vůní a barev potravin i další faktory, které mají vliv
na pozdější utváření stravovacích zvyklostí. Jedná se hlavně o sociální a kulturní
faktory. Obzvláště u dětí, ve velké míře, působí i vnější podněty, tedy hlavně
reklama a marketing. Sociokulturní jevy můžeme rozdělit na přímé (množství
dostupné potravy a aktuálního výběru, informace o zdravotních důsledcích
potravin, společenský tlak) a nepřímé (dostupnost, cena a pohodlí – fast food,
polotovary; víra, tradice atd.). Které z těchto vlivů budou při formování
stravovacích návyků působit více a které méně, je možno do určité míry ovlivnit.
V raném

dětství

má

největší

vliv
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rodina,

později,

s postupným

osamostatňováním dítěte, nabývá na významu působení školního prostředí,
školní výchovy a v neposlední řadě vliv vrstevníků. Nedokonalá či nevhodně
složená výživa může dětem způsobit zdravotní problémy. Příkladem mohou být
některé alternativní směry stravování. Mezi odborníky převažuje spíše negativní
postoj k alternativní výživě dětí, především z důvodu rizik nutriční insuficience.
Pokud je jídelníček sestaven nezkušeným člověkem, který s alternativní výživou
nově začíná, hrozí zde velké riziko deficitu některých makronutrientů, vitamínů
a minerálních látek. Neprospívání dětí lze očekávat především u matek, které
dodržují veganské stravování. (24)
Dalším zdravotním důsledkem nedokonalé výživy mohou být tzv. poruchy
příjmu potravy. Citlivé období pro výskyt je období adolescence, kdy jedinec
začíná vnímat souvislost vzhledu s tělesnou hmotností. Příkladem nejčastějších
nemocí je anorexie a bulimie. Setkáváme se ale i s dalšími jako orthorexie či
bigorexie. (27)
Z hlavních zdravotních důsledků špatného stravování ve smyslu nadměrné
výživy (přemíry energeticky vydatné stravy) je nadváha a obezita, která bývá
často označována jako epidemie 3. tisíciletí. V roce 1995 se počet obézních lidí
na celém světě odhadoval na 200 milionů, o pět let později však tento počet
stoupl na 300 milionů. Prevalence obezity u dospělých je 10 až 25 % ve většině
zemí západní Evropy a 20 – 25 % v některých zemích v Americe. Česká republika
se v počtu obézních propracovala na přední místo v celé Evropě. Obézních je 21
% mužů a 31 % žen. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen
alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 %.
Kvalita stravování ovlivňuje i další zdravotní rizika. Vhodně sestavenou
skladbou jídelníčku s dostatečným zastoupením všech základních nutrientů lze
předcházet vzniku některých anémií, hypovitaminóz či osteoporózy. Naopak
přemíra tučných, slaných pokrmů v jídelníčku může zvyšovat rizika vzniku
kardiovaskulárních onemocnění již v dětském věku, jako je např. hypertenze.
Dieta s vysokým zastoupením jednoduchých sacharidů přispívá ke tvorbě
zubního kazu a již zmiňované nadváhy a obezity. (2, 9, 12, 20, 21, 26, 38).
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1.2.2. Správný stravovací režim školních dětí
Dodržování správného stravovacího režimu je důležitým požadavkem
ve výživě dětí. Pro děti školního věku je zcela zásadní snídaně a svačina, protože
může mít přímý vliv na výkon dětí ve škole. Dítě, které jedno z těchto jídel
vynechává, se ve škole obvykle potýká s únavou, nesoustředěním či bolestmi
hlavy. Vynechávání snídaně může mít za následek také zvyšování tělesné
hmotnosti a vést k nadváze, když dítě chybějící energii dohání odpoledne
a večer. (33)
Po nočním hladovění je nutné vzniklou energetickou mezeru mezi jídly
doplnit tak, aby dítě neodcházelo do školy unavené. Základ jídelníčku by proto
měla tvořit kvalitní snídaně, která obsahuje správný poměr všech živin a svou
energetickou hodnotou odpovídá věku dítěte. Ideálně by každé jídlo mělo
obsahovat tzv. trojkombinaci živin – bílkovin, sacharidů a tuků. Snídaně by měla
tvořit asi 20% denního energetického příjmu. Měla by být zdrojem tekutin,
složitých polysacharidů s nízkým glykemickým indexem a bílkovin. Důležitou
součástí je podíl ovoce nebo zeleniny a dostatek tekutin. Aby energie školákovi
až do polední přestávky vydržela, je nutné ji po 2 – 3 hodinách od snídaně
doplnit přesnídávkou. Přesnídávka, neboli dopolední svačina, by měla tvořit
5 – 10% denního příjmu energie. Vhodné je čerstvé ovoce nebo zelenina,
celozrnné pečivo, polotučné mléčné výrobky, zejména zakysané. V případě,
že byla snídaně nedostatečná, měla by přesnídávka doplnit živiny, které ráno
chyběly. (8, 33)
Zhruba 35% příjmu energie by měl poskytnout oběd. Měl by dodat
všechny druhy základních živin – složité polysacharidy s nízkým glykemickým
indexem (např. celozrnná rýže, těstoviny), bílkoviny (libové maso či vejce) a také
kvalitní tuky (ideální jsou za studena lisované rostlinné oleje přidané do jídla či
salátu až po skončení tepelné úpravy). I oběd je samozřejmě třeba doplnit porcí
zeleniny. Důležitý je také dostatek tekutin (polévka či nápoj, nejlépe obojí).
Složení, pestrost a kvalita jídla ve školních jídelnách jsou pečlivě kontrolovány a
musí se řídit normami a vyhláškami (vyhláška o školním stravování
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č. 107/2005 Sb. a její novela 17/2015 Sb.). Jeho kvalita je rozhodně vyšší než
rychlé občerstvení nebo sladkosti konzumované cestou ze školy. (17, 33)
Podíl denního příjmu energie i složení odpolední svačiny je obdobné jako
u přesnídávky. Měla by pokrýt veškeré odpolední sportovní aktivity, proto jsou
vhodnější potraviny, které mají nižší glykemický index a nejsou příliš
energeticky náročné. Pocit sytosti z nich pak vydrží déle a organismus nemá
problém s přebytkem energie i při větším objemu jídla. (33, 35)
Večeře by měla obsahovat 25 - 30 % energetického příjmu. Nemusí být
teplá,
ale musí být zdrojem kvalitní bílkoviny (libové maso, ryby, luštěniny, vejce,
mléčné výrobky). Podíl zeleniny je opět velice důležitý. Protože k
nejvýraznějšímu růstu a obnově tkání dochází přes noc, v případě nedostatku
živin může docházet ke zpomalení růstu nebo horšímu hojení ran. Naopak
dohánění celodenního nedostatečného příjmu energie večer vede ke zvyšování
tělesné hmotnosti a obezitě, špatnému usínání a horší kvalitě spánku. Strava by
měla být dostatečně pestrá, přiměřená věku, pohlaví, fyzické aktivitě
a zdravotnímu stavu dítěte a odpovídat jeho energetickým a nutričním
potřebám. Je třeba věnovat pozornost jednak výběru a kvalitě potravin, tzn.
pozorně sledovat údaje o složení na etiketách potravinářských výrobků, tak i
jejich následné úpravě. (10, 14, 33)
Dítě by mělo jíst pravidelně 5-6x denně v rozmezí cca 3 hodin. Celodenní
strava by se měla skládat ze tří hlavních denních jídel. Pravidelnou stravou
rozdělenou do celého dne zamezíme přejídání v odpoledních a večerních
hodinách. (10, 37)

1.3. Doporučené zastoupení jednotlivých komodit potravin
pro děti školního věku
Výživa má v dětském věku klíčový význam pro růst a vývoj organizmu, je
však také důležitou rolí v prevenci onemocnění v dospělém věku. Strava dětí ve
školním a adolescenčním věku by měla obsahovat v každé porci obiloviny
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– pečivo (s preferencí celozrnných výrobků), rýži nebo těstovinu. V jídelníčku
dítěte ve školním věku by se mělo denně objevit 3 – 5 porcí ovoce a zeleniny,
dále by měl obsahovat 2–3 porce mléka a mléčných výrobků, 1 – 2 porce masa
(nezapomínat na drůbež a ryby) a vejce nebo rostlinné produkty s obsahem
kvalitní bílkoviny (sójové výrobky, luštěniny). Cukry a volné tuky by měly být
konzumovány omezeně, džusy a slazené nápoje by měly být ředěny vodou. (1,
10)
Tabulka č. 1. Obecná doporučení příjmu jednotlivých živin (7)
věk
7 – 10
let
10 – 13
let
13 – 15
let

Energie
(kJ)

Bílkoviny
(g)

Tuky

Sacharidy

7100 - 7900

24

30 – 35

> 209 - 232

8500 - 9400

34

30 – 35

> 250 - 276

9400 11200

45

30 – 35

> 276 - 329

(g)
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(g)

2 VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU
Jedním z významných faktorů ovlivňujícím růst a vývoj dětí je výživa. Růst
a vývoj je proces vyžadující širokou škálu látek a živin. Požadavky se s věkem
dětí mění a odvíjejí se od aktuální potřeby v daném věku. Například období
kojenecké či adolescentní je svou rychlostí významně odlišné od pozvolného
růstu školních děti v období od 6 do 12 roku věku. (24)

2.1. Mladší školní věk
Mladší školní věk je začíná v období, kdy dítě zpravidla nastupuje do školy.
Toto období bývá ohraničováno věkovou hranicí mezi šestým a desátým rokem
věku dítěte. V tomto období se již do podvědomí dítěte významně fixují výživové
zvyklosti rodiny. Rozhodujícím způsobem jej však poznamenává školní
prostředí, kdy se dítě začíná stravovat v kolektivu vrstevníků. První setkání se
společným stravováním většinou bývá již v předškolním zařízení (mateřská
škola, kluby apod.). (3, 19, 24)
2.1.1. Tělesný vývoj
Toto období je charakterizováno zdánlivým uklidněním ontogeneze. Růst
je zpomalen, nepříliš výrazné jsou také výkyvy psychického vývoje. Posiluje se
však odolnost organismu, zdokonaluje se činnost svalů a kloubů. Výrazně se
zlepšuje jemná i hrubá motorika, dochází tedy k rozvoji rychlejších a
koordinovanějších pohybů. S tímto rozvojem souvisí rostoucí zájem o
pohybovou aktivitu. (3, 19, 28)
2.1.2. Kognitivní a psychický vývoj
V tomto období je dítě schopno zapamatovat si trvale pouze to, na co
zaměří svou pozornost. Umí pracovat s logickými úlohami, pouze však takovými,
které je možné si názorně představit. Mechanická paměť tedy celkově převládá
nad logickou, k jejíž silnému rozvoji dochází až v závěrečné fázi tohoto období.
S rozvojem paměti a učení dochází také k rozšiřování slovní zásoby.
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Děti mladšího školního věku jsou zpravidla snáze ovlivnitelné, působení
však bývá pouze krátkodobé. Toto období lze vhodně využít k učení hrou, kdy
dítě samo může rodičům pomáhat se snadnějšími úkony při přípravě pokrmů
(míchání, mytí potravin), kdy se současně podpoří i vědomosti o bezpečném
chování (např. práce s kuchyňským náčiním). Pro budování dětské osobnosti je
také přínosné, když má dítě pocit, že je rodině nápomocné i svými názory (např.
když se rodiče zajímají o to, co by dítě chtělo k večeři a společně nad tématy
diskutují). Děti mají rády možnost vlastní volby, což rodičům dává prostor pro
edukací dětí na poli výživy (př. vysvětlení proč je zelenina zdravá). Sociální
chování je jednorozměrné, dítě vnímá např. pouze dobré nebo špatné, nic mezi
tím. Kolem jedenáctého roku dítě přechází do stádia konkrétních operací. Je
schopno chápat identitu, je schopno vzájemných spojení různých myšlenkových
procesů do jedné sekvence (současné posouzení výšky a šířky skleničky). Také
lépe chápe příčinné vztahy a žádá jejich podrobnější vysvětlení. V tomto věku lze
dítěti snadno vysvětlit vztah mezi zdravým a nezdravým jídlem a nutností
pravidelného stravování. Formou hry lze demonstrovat na hračkách jak je např.
nutná správná snídaně před náročným dnem (výletem apod.).
S nástupem do školy se dítěti rozšiřuje sociální pole, významnými
osobami už nejsou jen rodiče, ale také učitelé a spolužáci. Dochází k rozvoji
širších sociálních vztahů, přátelství s vrstevníky je však založeno většinou na
společných životních podmínkách (např. když kamarád přejde na jinou školu,
vztah skončí). Od 9-10 let se dítě začíná zajímat o to, jak je vnímáno vrstevníky,
záleží mu na jejich hodnocení. (16, 19, 28, 31)

2.2. Starší školní věk
Starší školní věk neboli pubescence začíná mezi 11. – 12. rokem a končí
kolem patnáctého roku věku. Z hlediska sociálního je hlavním mezníkem
ukončení školní docházky a výběr povolání. V tomto období se začínají
projevovat mimoškolní vlivy, mezi které patří vliv reklamy a marketingu,
mimoškolní aktivity (sportovní kluby, party, prázdninové aktivity). Stále má ale
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významný vliv školní prostředí. Jedním z rozdílů mladšího a staršího školního
věku je kapesné, které starší děti zpravidla dostávají. Tím se jim otevírá možnost
vlastní volby, co si za „vlastní peníze“ dítě koupí. Snadno pak svačina připravená
z domova končí v odpadkovém koši a dítě volí stravování formou školního
bufetu, který často nabízí i nezdravé varianty (např. hranolky, hamburgery
apod.). (16, 31)
2.2.1. Tělesný vývoj
V tělesném vývoji dochází v tomto období k významným změnám.
Z biologického hlediska dochází k období pohlavního dospívání vyvolané
hormonálními změnami. Hormony také výrazně ovlivňují psychiku pubescenta.
Nastává prudký tělesný růst a nárůst tělesné hmotnosti. Končetiny se prodlužují,
což má za následek ztrátu koordinace pohybů. U dívek se vlivem hormonální
produkce objevuje první menstruace, dochází také k růstu mléčných žláz.
U chlapců dochází k hlasové mutaci, objevuje se ochlupení a rozšiřují se ramena
a hrudník. (3, 31)
2.2.2. Kognitivní a psychický vývoj
V období pubescence dochází k rozvoji formálně logického myšlení.
Jedinec dokáže přemýšlet i o věcech, které si nelze názorně představit
a je schopen chápat i natolik abstraktní pojmy, jako je například spravedlnost
nebo pravda. Při řešení problémů uvažuje o různých alternativách a vytváří
hypotézy, které si ověřuje v myšlenkách či ve skutečnosti. Je kritičtější
k autoritám a jejich tvrzením a nepřijímá tak lehce názory dospělých. Snaží se
je filtrovat přes své vlastní zkušenosti. (16, 19, 31)
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3 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Nutričně hodnotná strava je důležitá jako základ správného vývoje dítěte
a má vliv na jejich zdravotní stav i v dospělosti. Protože děti zpravidla kopírují
a napodobují stravovací návyky, které jim ukazují dospělí v jejich okolí, ať už jde
o rodiče nebo prostředí školy, je velice důležité jít jim správným příkladem.

3.1. Typy stravovacích zařízení ve školách
Nejvhodnější variantou stravování dětí ve školách jsou školní jídelny.
Skladba jídelníčku se zde řídí dle tzv. Spotřebního koše, který stanovuje, jaké
výživové požadavky mají splňovat podávaná jídla. Podávané pokrmy jsou
připraveny z čerstvých surovin, je dodržována také pestrost jídelníčku. Výhodou
je cena pokrmů, kompletní jídlo pro žáka prvního stupně vyjde průměrně
na 30 Kč. Součástí některých jídelen jsou také kantýny či bufety, které nabízejí
široký sortiment potravin, od ovoce a zeleniny přes obložené bagety až po párky
v rohlíku a hamburgery. I zde se můžeme setkat s čerstvě připravenými
svačinami, na výběr jsou však i jídla nezdravá. Kantýna či bufet může sloužit také
jako alternativa pro školy, jejichž součástí není školní jídelna. Školy, které
jídelnu, bufet ani kantýnu nemají, volí nejčastěji jako alternativu školní
automaty. Poměrně velkou roli v tomto rozhodnutí hraje i přání rodičů, kteří
argumentují tím, že ve škole není jiná možnost nákupu svačiny, když ji dítě
jednou za čas zapomene. Z umístění automatu plyne pro školu i finanční benefit,
nabídku je však možno ovlivnit jen částečně.

3.2. Edukační programy pro děti školního věku
V oblasti výchovy ke správným stravovacím návykům a zdravému
životnímu stylu hraje vedle rodiny zásadní roli školní prostředí. Je proto velice
důležité, aby ve školách probíhalo kromě formálního vzdělání také rozšiřování
povědomí o důležitosti prevence a edukace zaměřené na zdravou výživu. K tomu
přispívají edukační programy jako například „Ovoce do škol“, jehož cílem
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je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Mezi další patří spolek
„Zdraví do škol od A po Z“ pořádá projektové dny zaměřené na edukaci dětí
formou zábavných her, pořádá diskuze a semináře pro děti, rodiče i personál
školy či nabízí poradenství při sestavování školního jídelníčku. Jiný projekt
realizovaný

občanským

sdružením

Centrum

prevence

a

financovaný

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou nese název „Prevence a včasný záchyt dětské
obezity“. V rámci tohoto projektu probíhají ve vybraných pražských základních
školách prezentační akce, na kterých jsou děti i učitelé zábavnou formou
informováni o důležitosti dodržování správného životního stylu. Součástí
projektu je také měření přístrojem InBody a dotazníkový průzkum. (29, 30)
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4 AUTOMATY NA ŠKOLÁCH
4.1. Historie
Roku 1888 byl ve Spojených státech amerických vyroben automat na
žvýkačky. Jednalo se o první prodejní automat v historii. Koncem 19. století se
v Paříži začaly prodávat nápoje v přístrojích, které však nebyly automatické, ale
pracovaly na principu „čestného slova“. Automaty na prodej cigaret, sladkostí a
nápojů následovaly až o 40 let později. (32)
V Čechách se první pokusy o zavedení prodejních automatů datují do 50. let
20. století. Sortiment byl velice podobný dnešnímu – teplé a studené nápoje,
cukrovinky, obložené housky. Běžnou součástí života se však automaty staly až
od 90. let 20. století, kdy se v souvislosti s politickými změnami posílil import do
České republiky a prodejní automaty tak začaly nabízet nepřeberné množství
nápojů a potravin. Staly se součástí veřejného stravování a v současné době je
můžeme najít ve spoustě škol, firem i veřejných prostranstvích. (5, 32)
V 90. letech se prodejní automaty začaly objevovat také ve školách. Rychlá
energie ve formě jednoduchých sacharidů a tuků se tak stala snadno dostupnou i
dětem, což mělo za následek podporu stále se zvyšujícího procenta dětské
obezity. Jejich nabídka je již řadu let kritizována, ministr však až letos vyslyšel
argumenty odborníků a pod tíhou statistických dat o obezitě českých dětí
vznikla nová iniciativa. Dne 13. 2. 2015 schválila Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky novelu školského zákona, která mimo jiné zakazuje
prodej nezdravého sortimentu ve školních automatech a bufetech.
V současné době se čím dál častěji můžeme ve školách setkat s tzv. zdravými
automaty, jejichž sortiment zahrnuje mléčné a cereální výrobky či ovoce. Jedná
se o projekty „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ Ministerstva zemědělství a
Státního zemědělského intervenčního fondu, na jejichž přípravě se podílelo i
MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Dalším ozdravným
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projektem je „Happysnack“, jehož garantem je Poradenské centrum Výživa dětí.
(4, 22, 32)

4.2.

Legislativa týkající se školních automatů
V předpisu č. 258/2000 Sb., zákonu o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá
provozovateli stravovací služby v § 24 odst. 1 písm. c): „Zajistit, aby podávané
pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům, aby měly
odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny
spotřebitelů, pro které jsou určeny.“ (39)
Legislativa Ministerstva školy, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahrnuje
Vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která stanoví: „Stravovací
služby nad rámec § 4 (dále jen „jiné stravovací služby“) poskytované strávníkům
musí odpovídat zásadám zdravé výživy a podávaný sortiment nesmí obsahovat
alkoholické nápoje a tabákové výrobky.“ (36)

4.3. Typy automatů, jejich nabídka, počty na českých školách
Klasické školní automaty
Stále nejrozšířenějšími automaty na českých školách jsou klasické nápojové
a potravinové, jejichž nabídka sortimentu je pro správnou výživu dětí nevhodná.
Občerstvení, které automaty nabízejí, je vysoce kalorické a obsahuje velký podíl
jednoduchých sacharidů a tuků, které přispívají k rozvoji špatných stravovacích
návyků u dětí a tím výrazně přispívají k rozvoji dětské nadváhy a obezity.
Fungují na principu vhození mince a následném výběru potraviny či nápoje
stiskem příslušného tlačítka na displayi. Sortiment těchto automatů zahrnuje
například chlazené sycené nápoje s vysokým obsahem umělých barviv a cukru či
náhradních sladidel, horké nápoje s obsahem kofeinu, sušenky, čokoládové
tyčinky, chipsy nebo obložené sendviče s majonézou. Tyto rychlé a prázdné
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zdroje energie s vysokým obsahem sacharidů a tuků, jež obsahují jen velice málo
nutričně cenných látek, jsou dětem dostupné na školních chodbách 24 hodin
denně a nákup potravin z nich není nijak omezen.
Školní automaty na ovocné a mléčné výrobky
Druhým typem potravinových automatů, které se objevují ve školách čím dál
častěji, jsou automaty na mléko, mléčné výrobky a ovoce. Tyto automaty mají za
cíl zvýšit oblibu ovoce a mléčných výrobků u dětí školního věku, vytvořit zvyk
konzumace těchto potravin a tím i zlepšit dětské stravovací návyky a následně i
zdravotní stav.
Nákup probíhá bezhotovostně, používají se k němu předplacené karty.
Výběry výrobků z automatu se dají po přihlášení k danému účtu sledovat pomocí
internetu, rodiče i děti tak mají o provedených nákupech přehled. V nabídce
těchto automatů najdeme mléko (i ochucené), 100% ovocné šťávy, celozrnné
cereálie, tvarohové tyčinky nebo neperlivou vodu. (15)

4.4.

Automaty na školách v zahraničí

Automaty na školách a s nimi ruku v ruce jdoucí dětskou obezitu řeší i
veřejnost v zahraničí. Ve Francii platí od roku 2005 plošný zákaz prodejních
automatů na základních i středních školách, a to i přesto, že Francie patří k
zemím s nejnižším výskytem obezity. V Belgii sice plošný zákaz školních
automatů neexistuje, sladké nápoje či bagety se však ve školách koupit nedají.
V některých státech USA a ve Velké Británii je také prodej sladkostí a vysoce
kalorických potravin ve školách zakázán, také vzhledem k tomu, že tyto země
jsou známé jako jedny s největším výskytem obezity vůbec. V Německu a Itálii
zákazy neplatí, obsah prodejních automatů je zde však přísně kontrolován. (6,
32)
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5 NUTRIČNÍ POSOUZENÍ NABÍZENÉHO SORTIMENTU
Sortiment potravin a nápojů nabízený v prodejních automatech mívá nízký
obsah důležitých živin, na straně druhé jsou tyto potraviny energeticky velmi
bohaté. Jedná se hlavně o sladké sycené nápoje a cukrovinky.

5.1. Vliv jednotlivých složek na dětské zdraví
5.1.1. Jednoduché sacharidy
Společnou vlastností jednoduchých sacharidů je sladká chuť, jejíž obliba je
člověku vrozená a pro spoustu lidí je tedy velice těžké vyřadit potraviny a nápoje
ze svého jídelníčku. Většinu z jednoduchých sacharidů, které konzumujeme,
tvoří cukr řepný či třtinový, neboli sacharóza. Přesto, že vysoký příjem
jednoduchých cukrů zvyšuje riziko vzniku různých onemocnění, spotřeba těchto
cukrů však již několik desítek let téměř dvojnásobně převyšuje doporučované
množství. Většinu z této spotřeby tvoří tzv. skrytý cukr, který se vyskytuje
v nealkoholických slazených nápojích, cukrovinkách a sladkostech, ale i
v různých konzervárenských výrobcích z ovoce, například v marmeládách. (3)
V posledních třiceti letech zaznamenáváme celosvětový nárůst preference
slazených nápojů v pitném režimu na úkor konzumace čisté vody, neslazených
nápojů a mléka, které byly dříve zcela běžné a pro pitný režim mnohem
vhodnější. (32, 34)
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Tabulka č. 2. Obsah jednoduchých sacharidů ve slazených nápojích (zdroj:
etikety nápojů)
Nápoj

Obsah cukru v g na 100 ml nápoje

Coca-Cola

10,8

Mirinda

12,9

Korunní – citron

4,9

100% džus

9 – 11

Kubík mrkev-malina-jablko

11,5

Ledový čaj Nestea

4,6

Energetické nápoje

11 – 12,5

Z hlediska vzniku různých onemocnění je vysoký příjem jednoduchých
sacharidů velice rizikový. Kromě rizika vzniku diabetu či hypertenze má cukr
jednoznačně negativní vliv také na stav zubů. Sklovina je porušena a snadno
dochází ke vzniku zubního kazu. Mezi kariogenní potraviny se řadí sladkosti,
škrobové pečivo (hlavně sladké, trvanlivé pečivo jako jsou koláče, buchty,
croissanty), lepivé žvýkací potraviny (žvýkačky, želé, sušené ovoce), slazené
nápoje a nápoje sycené oxidem uhličitým. Obecně jsou to tedy potraviny, které
se obtížně čistí z mezizubních prostor, dlouhodobě zůstávají v kontaktu se zubní
sklovinou nebo jsou častěji konzumovány či popíjeny v průběhu dne. Slazené
nápoje poskytují vysokou energetickou hodnotu, jsou však pouze zdrojem
prázdných kalorií, protože z nutričního hlediska neobsahují žádné hodnotné
živiny. Předmětem zkoumání je také souvislost mezi konzumací slazených
nápojů a nárůstem hmotnosti, tělesné tukové tkáně, dislipidémií a dalšími
metabolickými odchylkami. Některé ze studií sice přímou souvislost nepotvrdily,
většina však na pozitivní vztah poukazuje. (3, 32, 34)
Školní prostředí se výrazně podílí na utváření stravovacích návyků, protože
v něm děti tráví významně dlouhou dobu. Nabídka slazených nápojů ve školách
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nejen v automatech, ale i jídelnách a bufetech napomáhá zvyšovat celkový
energetický příjem dětí.

5.1.2. Sůl
Sodík je pro lidský organismus důležitým a nenahraditelným prvkem.
Spolu s chloridem (Cl) a dalšími příměsemi je jedním z prvků tvořících
kuchyňskou sůl (NaCl). Desítky tisíc let byl lidský organismus nastaven na
podstatně nižší dávku (kolem 1,5 – 2g/den). V dnešní době však denní dávka ve
vyspělých státech překračuje i 15g, v České republice se denní příjem soli u
dospělých pohybuje kolem 14 – 16g. A to i přesto, že denní dávka u dospělé
osoby doporučována WHO je 5g. U dětí je tato dávka významně nižší a závisí na
věku. (23)
Z epidemiologických studií vyplývá, že nadměrná konzumace soli výrazně
zvyšuje riziko hypertenze, která patří mezi rizikové faktory u chorob srdce a cév.
Tyto choroby jsou nejčastější příčinou onemocnění a úmrtí dospělé populace u
nás. V České republice trpí hypertenzí asi 50% mužů a 37% žen. Tato diagnóza
se však netýká pouze dospělých osob. Také u dětí významně překračuje denní
příjem soli doporučené normy a návyk na vysoké dávky soli v dětském věku
může vést až k závislosti na soli. Protože je vnímání slané chuti naučený vjem,
neměli bychom dětem pokrmy dosolovat a nezvykat je na slanou chuť. Zvýšená
dávka soli také fyziologicky vyvolává pocit žízně a vzhledem k dnešní oblibě
sycených slazených nápojů vede jejich konzumace ke zvýšené kalorické dodávce
a tím i ke zvyšování tělesné hmotnosti. Dle studie provedené u dětí ve věku 8 14 let s provedením 7 týdenního záznamu stravy v roce 2008 v Anglii byla
prokázána spojitost mezi spotřebou soli a vznikem obezity. (23, 33)
V sortimentu prodejních automatů můžeme vybírat z velké řady produktů
s obsahem soli. Patří sem například chipsy, solené pražené oříšky, křupky,
tyčinky, preclíky a další slané pochutiny.
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Tabulka č. 3 Odhadované hodnoty pro minimální příjem (7)
Věk

Sodík

Kojenci

Děti

Na Chloridy

(mg/den)

(mg/den)

0 – 3 měsíce

100

200

4 – 11 měsíců

180

270

1 – 3 roky

300

450

4 – 6 let

410

620

7 – 9 let

460

690

10 – 12 let

510

770

13 – 14 let

550

830

550

830

Dospívající a dospělí

Cl

5.1.3. Oxid uhličitý
Oxid uhličitý je produkt látkové výměny, který vzniká při dýchání a lidský
organismus se jej zbavuje. Není proto žádoucí oxid uhličitý přijímat ve formě
sycených nápojů. Oxid uhličitý může ovlivňovat pH organismu, zvyšovat peristaltiku
trávicího traktu. U některých jedinců může také zapříčinit nadýmání, pálení žáhy
nebo říhání. Konzumací nápojů sycených CO2 může také docházet k falešnému
uspokojení žízně, protože bublinky vyvolávají pocit plného žaludku a člověku tak
stačí daleko menší množství tekutiny, než jaké jeho tělo skutečně potřebuje. (3, 18,
32)

5.1.4. Kofein
Kofein je přírodní sloučenina obsažená například v kávě, čaji či kakau.
Působí hlavně na srdeční a mozkové cévy, stimuluje svaly a zrychluje srdeční
tep. Zvyšuje schopnost reakce, koncentrace a myšlení. Řadí se však také mezi
látky slabě návykové, u nichž může narůstat tolerance, což se projevuje
zvyšováním dávek. Finská studie zaměřující se na působení kofeinu na děti
upozorňuje na nesoustředěnost a nervozitu dětí vážících 50 kilogramů, u nichž
dosáhl příjem kofeinu již 125 mg. U menších dětí je negativní efekt patrný při
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nižších dávkách. Tuto dávku dítě snadno překročí konzumací jedné plechovky
energetického nápoje (105 mg kofeinu) a půl litru koly (65 mg kofeinu). Podle
této studie konzumuje nadměrné množství koly každé druhé dítě od čtyř do šesti
let. Kolem deseti procent překračuje tolerovatelné množství. Zhruba deset
procent dospívajících kolem 17 let konzumuje denně více než 1,5 l koly (200 mg
kofeinu). (11, 25, 40)
Tabulka č. 4 Obsah kofeinu ve vybraných nápojích (25)
Nápoj

Obsah kofeinu v g na 100 ml
nápoje

Káva

60

Kamikaze Strong

61

Red Bull

32

Coca-Cola

15,5

Čaj

25
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6 PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE OZDRAVĚNÍ ŠKOLNÍCH
AUTOMATŮ V ČR
6.1. Projekt Happysnack
V projektu Happysnack je zapojeno na 480 základních a středních škol
téměř po celé České republice. Sortiment těchto prodejních automatů zahrnuje
zdravé svačiny odpovídající doporučením profesionálních nutričních terapeutek,
které dohlíží na vhodnost nabízených potravin. Svým složením a množstvím jsou
tyto potraviny vhodné hlavně pro dopolední svačiny pro školní děti. Nabízený
sortiment je složen především z ovoce a zeleniny, ovocných šťáv, cereálních
sušenek a müsli tyčinek, a v neposlední řadě také mléčných výrobků. Garantem
projektu je Poradenské centrum Výživa dětí, které se snaží aktivně podporovat
zdravý životní styl dětí, hlavně pak vhodné stravování. Projekt také sdružuje dva
dotační projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko pro evropské školy. Výhodou
těchto automatů je také již zmíněný bezhotovostní prodej, který zamezuje riziko
nevhodné útraty hotovosti dětmi. Díky patentovanému online systému mohou
rodiče sledovat informace o nákupu či kontrolovat stav kreditu. (15)

6.2. Uzdravme svůj školní automat
Projekt Uzdravme svůj školní automat byl vypracován z iniciativy
magistrátu hlavního města Prahy pro ozdravění prodejních automatů
v pražských školách. Vypracovaný materiál, který byl distribuován do škol,
obsahuje doporučení k úpravě nabídky ve školních automatech a navrhuje i další
vhodné postupy a aktivity zaměřené na zlepšení stravovacích návyků dětí a
dospívajících a prevenci civilizačních onemocnění souvisejících se špatným
nutričním stavem. (13)
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PRAKTICKÁ ČÁST
7 CÍL PRÁCE
Cílem této bakalářské práce je identifikace názorů a deskripce postojů dětí
mladšího
a staršího školního věku ke zdravé výživě, jejich stravovacích zvyklostí (např.
pravidelná snídaně a svačiny jako jeden z největších prohřešků českých školních
dětí) ve vztahu k nabídce školních automatů ve vybraných školách.

8 VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY
H1: Na základě výsledků dosavadních studií týkajících se pravidelnosti
stravovacího režimu školních dětí autorka předpokládá, že zhruba jen u
poloviny dětí školního věku bude identifikován pravidelný stravovací režim,
častěji u dětí mladšího školního věku.
H2: Druhá pracovní hypotéza vychází z empirických poznatků a obecně
známých skutečností o nižší oblibě „zdravé stravy“ u dětí a silného vlivu
reklamy. Autorka tudíž očekává, že frekvence a obliba školního automatu bude
nižší ve škole s nabídkou relativně
s automatem nabízejícího

dětmi

zdravějšího sortimentu než ve škole

oblíbených

pochutin,

např.

chipsů a

čokoládových tyčinek.
H3: Na základě teoretických dat a výzkumů autorka předpokládá, že dívky,
zejména staršího školního věku, více dbají na výběr zdravých potravin. To se
promítne i do ochoty nakupovat ve školním automatu, případně do výběru
nakupovaného sortimentu, pozitivně oproti chlapcům.
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H4: Čtvrtý pracovní předpoklad vychází z obecně známých poznatků, věkových
zvláštností dětí školního věku a vlivu životního stylu rodiny, na základě kterých
lze formulovat předpoklad, že děti mladšího školního věku budou více
preferovat výběr zdravějších výrobků ze sortimentu nabízeného oproti starším
školním dětem.
Výzkumné otázky:
01: Kolik dětí mladšího a staršího školního věku má pravidelný stravovací
režim?
O2: Kolik školních dětí nesnídá?
O3: Jaká je četnost nákupů svačin ve školním automatu?
04: Je preference nápojových automatů oproti automatům nabízejících
občerstvení?
05: Jaký je sortiment nabídky školních automatů a rozdíly mezi školami?
06: Jak vypadá typická školní svačina mladších a starších školáků?
07: Pět nejoblíbenějších jídel mladších a starších školních dětí.
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9 METODIKA
9.1. Charakteristika souboru
Sledovaný soubor tvoří celkem 71 dětí navštěvujících 3. a 7. ročník ve dvou
vybraných základních školách. Z celkového počtu 71 dětí (100%) je 33 dívek
(46%) a 38 chlapců (54%).
Sběr dat byl realizován na těchto základních školách:
ZŠ Komenského v Mníšku pod Brdy (Komenského 886, Mníšek pod Brdy): škola
je zařazena do projektu Happysnack, což znamená, že je vybavena automatem se
sortimentem zdravých svačin a automatem na ovocné nápoje s 65% - 100%
podílu ovocné složky. Součástí školy je i školní jídelna využívající metody zdravé
výživy. V širším okolí školy se nachází prodejny Albert a Žabka.
ZŠ Kořenského v Praze (Kořenského 10/760, Praha 5 – Smíchov): škola je
vybavena klasickým potravinovým a nápojovým automatem. Pro žáky prvního
stupně je ve škole zavedený program „Ovoce do škol“. Škola sice nemá vlastní
jídelnu, ale všechny děti se mohou stravovat ve výdejně jídel v budově školy.
Škola je situována v blízkosti nákupního centra Nový Smíchov, v jejím okolí se
tedy nachází např. McDonald’s, KFC atd.

ZŠ Komenského

Dívky
3. ročník
10

Dívky
7. ročník
8

Chlapci
3. ročník
7

Chlapci
7. ročník
15

ZŠ Kořenského

9

6

9

7

Celkem

19

14

16

22
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9.2 Sběr dat
Autorka sama vypracovala dotazník, který se stal metodou práce a byl určený
pro anonymní a dobrovolné vyplňování žáky vybraných základních škol.
Dotazník obsahuje 26 jednoduchých otázek s uzavřenou, polootevřenou a
otevřenou odpovědí z oblasti stravovacích zvyklostí dětí a školního stravování
včetně školních automatů.
Vytištěný dotazník byl ředitelům škol zaslán v období od listopadu 2014 do
ledna 2015 se žádostí o souhlas a spolupráci při sběru dat. Z celkového počtu 27
oslovených škol dvě výše uvedené základní školy souhlasily s realizací
výzkumné sondy. Získaná data byla matematicko-statisticky zpracována a také
byla posouzena statistická významnost rozdílů. Všechna získaná data jsou
prezentována v kapitole výsledky včetně tabulek a grafů uvedených v příloze.
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10

VÝSLEDKY
V dalším

textu

jsou

prezentovány

výsledky

dotazníkového

šetření

realizovaného u souboru dětí mladšího a staršího školního věku ve dvou
odlišných sociálních prostředích.
Obr. č. 1 Snídaně
3. ročník

7. ročník

Snídá doma pravidelně každý den

72 %

44 %

Snídá doma jen někdy

14 %

33 %

-

6%

14 %

17 %

Kupuje si snídani cestou do školy
Nesnídá

Snídaně je důležitým bodem ve správné výživě. Průzkum ukazuje, že 72 %
dětí mladšího školního věku snídá každý den doma, u dětí staršího školního věku
je to pouze 44 %. Z tohoto významného rozdílu lze soudit, že na dětí mladšího
školního věku má výrazný vliv ještě rodinné prostředí.
Obr. č. 2 Dopolední/odpolední svačiny
Dopolední svačina

3. ročník

7. ročník

Svačinu si nosí připravenou z domova

97 %

85 %

Svačinu si kupuje ve škole/v obchodě u

3%

9%

Dopoledne nesvačí

-

6%

Odpolední svačina

3. ročník

7. ročník

Svačinu si nosí připravenou z domova

79 %

39 %

Svačinu si kupuje ve škole/v obchodě u
školy
Odpoledne nesvačí

9%

22 %

12 %

39 %

školy
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Na otázku, zda děti dopoledne ve škole svačí, odpovědělo kladně všech 100 %
dětí 3. ročníku, z toho 97 % si nosí do školy svačinu z domova. Děti staršího
školního věku si nosí z domova svačinu v 85 %, 9 % si svačinu kupuje ve škole
nebo v obchodě poblíž školy. 6 % dětí 7. ročníku uvedlo, že dopoledne nesvačí.
Odpolední svačinu si nosí s sebou z domova 79 % mladších školních dětí, 9 %
si svačinu kupuje ve škole nebo v obchodě poblíž školy a 12 % odpoledne
nesvačí vůbec. Podíl dětí staršího školního věku, které si nosí svačinu z domova,
je stejný jako podíl těch, co odpoledne nesvačí, tedy 39 %. Celých 22 % žáků
7. ročníku si svačinu kupuje.
Na doplňující otázku, z čeho se nejčastěji jejich svačina skládá, respondenti
nejčastěji odpovídali, že dopolední i odpolední svačinu nejčastěji tvoří bílé
pečivo, šunka, sýr nebo marmeláda, to celé doplněno ovocem nebo zeleninou. Na
druhém místě je pak pečivo celozrnné.
Obr. č. 3 Obědy ve školní jídelně
3. ročník

7. ročník

Ano

66 %

58 %

Ne

34 %

42 %

Průzkum ukázal, že nadpoloviční většina dětí obědvá ve školní jídelně. U dětí
mladšího školního věku je to 66 %, u starších školních dětí 58 %.
Obr. č. 4 Večeře
3. ročník

7. ročník

Večeří doma každý den

81 %

74 %

Večeří doma jen v některé dny

19 %

26 %

-

-

Nevečeří

Z celkového počtu dotazovaných žáků 3. ročníku odpovědělo na otázku, zda
večeří doma každý den, 81 % dětí. Pouze v některé dny doma večeří 19 %. Ze
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starších žáků doma pravidelně denně večeří 74 % a nepravidelně 26 %. Žádný
z respondentů neuvedl, že nevečeří.
Obr. č. 5 Frekvence nákupů ve školním potravinovém automatu
3. ročník

7. ročník

Nakupuje každý den

8%

14 %

Nakupuje alespoň jednou týdně

34 %

34 %

Nikdy

58 %

52 %

Frekvence nákupů ve školním potravinovém automatu je vyšší u starších
školních dětí. 14 % z nich uvedlo, že ve školním automatu nakupují denně,
oproti tomu z mladších dětí takto odpovědělo jen 8 %. Stejné procento dětí obou
věkových kategorií, 34 %, nakupuje v automatu alespoň jednou týdně.
Nejčastější volbou při nákupu jsou chipsy a bagety, mléčné výrobky
(mléko, jogurty, atd.) a čokoládové tyčinky nebo sušenky. Více než polovina
všech dětí uvedla, že v automatu nenakupuje nikdy – u mladších dětí je to 58 %,
u starších 52 %.
Obr. č. 6 Frekvence nákupů ve školním potravinovém automatu s ohledem
na typ automatu
Frekvence nákupů
ZŠ Mníšek (projekt Happysnack)

37 %

ZŠ Praha (klasický potravinový automat)

63 %

Výsledky ukázaly, že děti, které navštěvují základní školu zařazenou
do programu Happysnack, nakupují ve školním automatu podstatně méně, než
děti navštěvující školu s klasickým automatem.
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Obr. č. 7 Peníze na nákupy ve školním automatu
Zdroj peněz
Od rodičů mimo kapesné

52 %

Z kapesného

40 %

Od příbuzných

8%

Peníze na nákupy ve školním automatu získávají děti nejčastěji od rodičů
mimo kapesné, tuto odpověď zvolilo v dotazníku 52 % dětí. Z kapesného pak
nakupuje 40 % dotázaných, 8 % dětí dostává peníze na nákup od dalších
příbuzných.
Rodiče s nákupem potravin v automatu souhlasí u 47 % dotázaných, proti
je 21 % a 32 % dětí odpovědělo, že rodiče souhlasí jen někdy.
Obr. č. 8 Nákupy v nápojových automatech
3. ročník

7. ročník

-

6%

Nakupuje alespoň jednou týdně

28 %

46 %

Nikdy

72 %

48 %

Nakupuje každý den

Na otázku „Máte ve škole nápojový automat?“ odpovědělo 90 % respondentů
kladně, 10 % odpovědělo, že neví. Výsledky ukazují, že žádné dítě mladšího
školního věku nenakupuje v nápojovém automatu denně, ze starších školních
dětí denně nakupuje pouhých 6 %. Alespoň jednou týdně si nápoj v automatu
koupí 28 % mladších a 46 % starších dětí školního věku. Celých 72 % žáků 3.
ročníku v nápojovém automatu nenakupuje vůbec, stejně tak i 48 % dětí
ze sedmých tříd.
Děti nejčastěji nakupují slazené sycené nápoje (Př. CocaColu, Fantu nebo
Sprite), dále pak ovocné džusy a ledový čaj.
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Obr. č. 9 Stravování ve fastfoodech a restauracích
3. ročník

7. ročník

Každý den

8%

6%

Alespoň jednou týdně

33 %

23 %

Méně než jednou za měsíc

39 %

51 %

Nikdy

20 %

20 %

Z výsledků šetření vyplývá, že v rychlém občerstvení (např. McDonald’s, KFC)
se stravuje alespoň jednou týdně 33 % mladších a 23 % starších školních dětí,
8 % mladších a 6 % starších školních dětí dokonce každý den. Méně než jednou
za měsíc tato zařízení navštíví 39 % mladších a 51 % starších dětí a shodných
20 % respondentů z řad obou věkových kategorií uvedlo, že tato zařízení
nenavštěvuje vůbec.
Každodenní stravování v restauraci přiznalo 11 % žáků 3. ročníku, ze starších
dětí takto odpověděl pouze jeden respondent. Alespoň jednou týdně restauraci
společně s rodiči navštíví 25 % mladších a 8 % starších školních dětí, méně
než jednou za měsíc 25 % mladších a 46% starších dětí školního věku. 39%
mladších a 43% starších dětí uvedlo, že se v restauracích s rodiči nestravují
nikdy.
Obr. č. 10 Co dětem ve školních automatech chybí?
Coca cola/limonády

33%

Čerstvé ovocné šťávy/džusy

10%

Mléčné výrobky/jogurty/mléko

10%

Chipsy/bagety

9%

Více druhů ovoce/zeleniny

7%

Nic

31%

Na otázku, jaké jídlo/pití dětem ve školním automatu chybí, odpovědělo celých
33 % respondentů, že Coca cola nebo jiné limonády. Mléčné výrobky a čerstvé
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ovocné šťávy nebo džusy by uvítalo 10 % dětí, chipsy nebo bagety by rádo
do školního automatu přidalo 9 % dětí. 7 % jedinců si přeje více druhů ovoce
a zeleniny a 31 % dětí je se sortimentem spokojeno a nepřidali by nic.
Obr. č. 11 Konzumace ryb
3. ročník

7. ročník

Jednou týdně

33 %

37 %

Dvakrát až třikrát týdně

17 %

17 %

Méně než jednou za měsíc

22 %

12 %

Nikdy – nejí ryby

28 %

34 %

V dětském jídelníčku by se ryby měly vyskytovat 2 – 3x týdně, toto doporučení
splňuje shodně 17 % dětí mladšího i staršího školního věku. Alespoň jednou
do týdne rybu konzumuje 33 % mladších a 37 % starších školních dětí, méně
než jednou měsíčně pak 22 % mladších a pouhých 12 % starších školních dětí.
28 % žáků 3. ročníku a 34 % žáků 7. ročníku ryby nejí.
Obr. č. 12 Pitný režim
3. ročník

7. ročník

Voda se šťávou/džusy

40 %

36 %

Voda

37 %

44 %

Limonáda

11 %

17 %

Čaj

9%

3%

Mléko

3%

-

Z výsledků šetření vyplývá, že děti mladšího školního věku pijí nejčastěji vodu
se šťávou a ovocné džusy (40 %), zatímco u starších školních dětí je to čistá voda
(44 %). Nejčastěji limonády přes den pije 11 % mladších a 17 % starších dětí,
čaji dává přednost 9 % mladších a 3 % starších dětí.
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Obr. č. 13 Konzumace ovoce
PORCE OVOCE/DEN

3. ročník

7. ročník

Jeden

28 %

28 %

Dva až tři

50 %

45 %

Čtyři a více

17 %

19 %

Žádný

5%

8%

Alespoň jeden kus ovoce denně sní shodné procento mladších i starších dětí
školního věku, tj. 28 %. Dva až tři kusy ovoce do svého jídelníčku denně řadí
50 % mladších a 45 % starších dětí. Pouhých 5 % mladších a 8 % starších dětí
ovoce odmítá. V druzích konzumovaného ovoce vedou jednoznačně jablka
a hrušky, které má v oblibě 59 % všech dotazovaných dětí.
Obr. č. 14 Konzumace zeleniny
PORCE ZELENINY/DEN

3. ročník

7. ročník

Jeden

17 %

46 %

Dva až tři

55 %

34 %

Čtyři a více

25 %

17 %

Žádný

3%

3%

Ve zdravém a vyváženém jídelníčku dětí i dospělých by se měla denně
objevovat zelenina. 55 % mladších a 34 % starších dětí školního věku
konzumuje dva až tři kusy zeleniny denně. Děti jedí nejvíce mrkev, následuje
salátová okurka, paprika a rajčata.
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Obr. č. 15 Mléko a mléčné výrobky
SKLENICE MLÉKA/DEN

3. ročník

7. ročník

Jednu až dvě

37 %

29 %

Tři až čtyři

9%

26 %

Pět a více

43 %

37 %

Žádnou – nepiju mléko

11 %

8%

Pět a více sklenic mléka za týden vypije 43 % mladších a 37 % starších
školních dětí. Alespoň jednu sklenici týdně řadí do svého jídelníčku 37 % žáků
3. ročníku a 29 % žáků7. ročníku.

Mléko vynechává 11 % mladších a

8 % starších dětí.
Mléčné výrobky (např. jogurty, kefíry a sýry) alespoň jednou týdně
konzumuje 22 % mladších a 23 % starších školních dětí, každý den pak 34 %
mladších a 48 % starších dětí školního věku. Pouze 8% respondentů z řad
mladších dětí nejí mléčné výrobky vůbec, u starších dětí nebyla negativní
odpověď žádná.
Nejoblíbenější jídla dětí školního věku
Nejoblíbenějším jídlem mezi dětmi mladšího i staršího školního věku je řízek
s bramborovým salátem, pro který hlasovalo 32 % všech dotázaných. Druhou
volbou jsou pak omáčky s knedlíkem (svíčková, rajská…) s 24 %, následuje pizza
s 15%. Dvě děti (3 %) uvedly, že nejoblíbenější jídlo nemají.
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Výzkumné otázky:
01: Kolik dětí mladšího a staršího školního věku má pravidelný stravovací
režim?
Z výsledků vyplývá, že pravidelný stravovací režim dodržuje pouhých pouze
jedna třetina dětí mladšího školního věku, zatímco podíl u starších žáků klesá
až na 26 %, tedy jednu čtvrtinu.
O2: Kolik školních dětí nesnídá?
Průzkum potvrdil, že vynechávání snídaně je jedním z největších prohřešků
ve stravovacím režimu školních dětí. Pravidelně nesnídá 31 % mladších dětí
školního věku a dokonce 49 % starších školáků.
O3: Jaká je četnost nákupů svačin ve školním automatu?
Výzkumná anketa ve dvou školách potvrdila relativně vysoký zájem o nákup
ve školním automatu, alespoň jednou týdně si něco koupí až 53 % dotazovaných
dětí.
04: Je preference nápojových automatů oproti automatům nabízejících
občerstvení?
Z výsledků šetření vyplývá, že děti preferují potravinové automaty oproti
nápojovým. Rozdíl v preferenci však není velký. Výsledky šetření ukazují,
že v potravinovém automatu alespoň jednou týdně nakoupí 53 % všech
dotazovaných, zatímco nápoje si v automatu kupuje 47 % dětí.
05: Jaký je sortiment nabídky školních automatů a rozdíly mezi školami?
Základní školy, kde byl průzkum prováděn, se liší v sortimentu nabízených
produktů ve školních automatech a v lokalitě. Potravinový automat Happysnack
umístěný v ZŠ Komenského v Mníšku pod Brdy nabízí především ovoce
a zeleninu, cereální sušenky a müsli tyčinky, ovocné šťávy a různé druhy
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mléčných výrobků. Škola je situována v městečku ležícím 27 km od Prahy,
v jejím okolí se nacházejí prodejny potravin Albert a Žabka, kde si děti mohou
koupit svačinu. Škola je zapojena také do projektu „Zdravá abeceda“, programu
na prevenci nadváhy a obezity žáků, který podporuje zdravé stravovací návyky
a životní styl na ose MŠ – ZŠ – ŠD – ŠJ. V současné době školu navštěvuje
přes 500 žáků.
Základní škola Kořenského se sídlem v Praze 5 se zaměřuje na výuku
informačních a komunikačních technologií. V jejím okolí se kromě fastfoodů
nachází také obchod s potravinami. Ve škole je umístěn klasický potravinový
automat, který v má ve svém sortimentu čokoládové tyčinky, oplatky a sušenky,
pražené solené oříšky a slané tyčinky a křupky. Pro žáky prvního stupně zde
funguje projekt „Ovoce do škol“, škola se také snaží podporovat pitný režim.
K dnešnímu dni školu navštěvuje asi 230 žáků.
06: Jak vypadá typická školní svačina mladších a starších školáků?
Složení typické školní svačiny je dle průzkumu stejné u mladších i starších
dětí. Nejčastěji je to bílé pečivo se šunkou, sýrem či marmeládou doplněné
ovocem nebo zeleninou.
07: Pět nejoblíbenějších jídel mladších a starších školních dětí.
Mezi pět nejoblíbenějších jídel dětí školního věku patří řízek s bramborovým
salátem, omáčky s knedlíkem (svíčková, rajská…), pizza, špagety a sladká jídla
(palačinky, krupicová kaše).
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11

DISKUZE
První pracovní hypotéza vycházející z dosavadních studií týkajících

se pravidelnosti stravovacího režimu školních dětí, na jejichž základě autorka
předpokládala, že zhruba jen u poloviny dětí školního věku bude
identifikován pravidelný stravovací režim, častěji u dětí mladšího školního
věku, se bohužel potvrdila. Studie dokonce prokázala, že pravidelný
stravovací režim dodržuje pouhých třicet tři procent mladších školních dětí,
u starších školních dětí je to pouze dvacet šest procent.
Skutečnost, že u mladších dětí je toto procento vyšší, si autorka vysvětluje
zejména větším dohledem rodičů nad režimem mladších dětí. Děti
v této věkové kategorii mívají pravidelnější režim a rodiče je často vypravují
do školy, takže dětem ráno také připraví snídani a nachystají svačinu
do školy. Většině žáků 3. ročníku také platí rodiče obědy ve školní jídelně
a děti tak mají zajištěno další teplé a plnohodnotné jídlo během dne.
U mladších dětí školního věku se také předpokládá, že po vyučování tráví
svůj čas buď ve školních družinách, nebo u prarodičů, jejich aktivity
i stravovací režim jsou tedy pod dohledem v podstatě během celého dne.
Autorka se domnívá, že v případě dětí staršího školního věku
je nepravidelnost stravovacího režimu dána jejich větší volností. Do školy
se vypravují samy, často tedy vynechávají snídani, z domova připravenou
svačinu také leckdy nahradí lákavějším, avšak málokdy plnohodnotným
jídlem z bufetů, fastfoodů nebo automatů. Důležitým aspektem je také
skutečnost, že žáci 7. ročníků tráví daleko více volného času po skončení
vyučování sami doma nebo venku s kamarády, kde si často na svačinu
či pitný režim ani nevzpomenou.
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Druhá pracovní hypotéza vycházející z empirických poznatků a obecně
známé skutečnosti o nižší oblibě zdravé stravy u dětí a silného vlivu reklamy,
kde autorka očekávala, že frekvence a obliba školního automatu bude nižší
ve škole s nabídkou relativně zdravějšího sortimentu než ve škole
s automatem nabízejícího dětmi oblíbených chipsů a čokoládových tyčinek,
se potvrdila. Ukázalo se, že jen jedna čtvrtina dotázaných dětí, které
navštěvují školu vybavenou automatem se zdravým sortimentem, v něm
nakupuje alespoň jednou týdně. Oproti tomu automat nabízející klasický
sortiment čokoládových tyčinek, baget a chipsů se těší většímu zájmu.
Alespoň jednou týdně v něm nakoupí čtyřicet pět procent dotazovaných.
Dle autorčina názoru je tato skutečnost dána jednak obecně známou
oblibou výrazné a sladké chuti u dětí a v neposlední řadě také silným vlivem
reklamy. Cukrovinky nabízené v klasických potravinových automatech znají
děti z televize či letáků a mívají atraktivnější balení, čímž se pro děti stávají
mnohem lákavější. Nezdravé pochutiny také mají výraznější chuť,
ať už slanou či sladkou, na kterou si děti snadno zvyknou a mohou si na ní
vytvořit závislost. Novozélandská společnost Medical Hypotheses došla
k závěru, že potraviny, které obsahují rafinovaný cukr, rychle zvyšují hladinu
cukru v krvi. Důsledkem je stimulace stejných oblastí mozku, které jsou
spojovány se závislostí na nikotinu a ostatními drogami, což vyvolává euforii.
Děti si proto rychle navyknou konzumovat tyto pochutiny a ve chvíli, kdy
mají možnost volby, sáhnou většinou po nezdravé variantě.
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Na základě teoretických dat a výzkumů autorka předpokládala, že dívky,
zejména staršího školního věku, více dbají na výběr zdravých potravin. To
se promítne i do ochoty nakupovat ve školním automatu, případně do výběru
nakupovaného sortimentu, pozitivně oproti chlapcům. Tato hypotéza
se zčásti potvrdila. Ve školním automatu nakupuje osmnáct procent dívek
staršího školního věku, zatímco chlapců staršího školního věku dokonce
dvacet čtyři procent. Zatímco dívky dávají přednost čokoládě, čokoládovým
tyčinkám a sušenkám, chlapci nejčastěji volí chipsy nebo bagety. Předpoklad,
že dívky dbají na výběr zdravějších potravin z nakupovaného sortimentu
oproti chlapcům, se tedy nepotvrdil.
Možným důvodem se jeví to, že dívky více na zdraví jídelníček dbají
ve vyšším věku a v tomto období se ještě stále nechávají vést chuťovými
preferencemi, než vzory z časopisů.
Čtvrtý pracovní předpoklad vycházel z obecně známých poznatků,
věkových zvláštností dětí školního věku a vlivu životního stylu rodiny,
na základě kterých byla formulována hypotéza, že děti mladšího školního
věku budou více preferovat výběr zdravějších výrobků ze sortimentu
nabízeného ve školním automatu oproti starším školním dětem. Tato
hypotéza se potvrdila. Z výsledků šetření vyplývá, že přestože ve výběru
sortimentu jsou u mladších i starších školních dětí na prvním místě chipsy,
bagety a čokoládové pochutiny, volí mladší školní děti mléčné výrobky
a ovoce či zeleninu častěji oproti starším dětem.
Skutečnost, že tomu tak je, se pravděpodobně odráží od kladného vlivu
rodiny na výběr a volbu potravin ve školním automatu. Děti jsou z domova
zvyklé na určité „stereotypy“ ve formě svačin např. v podobě jogurtu a proto
jej upřednostňují i při vlastní volbě. Další na řadě jsou pak chuťové
preference, kdy si děti dopřávají potraviny, které mají v oblibě, avšak doma
ne tak často zařazeny v jídelníčku.
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12

ZÁVĚR
Cílem této práce je identifikace názorů a deskripce postojů dětí mladšího

a staršího školního věku ke zdravé výživě a jejich stravovacích návyků
ve vztahu k nabídce školních automatů ve vybraných školách.
Sledovaný soubor tvoří celkem 71 dětí navštěvujících 3. a 7. ročníky dvou
vybraných základních škol v Praze a v Mníšku pod Brdy.
Z výsledků studie vyplynulo, že pouhých 33 % mladších a 26 % starších
dětí školního věku dodržuje pravidelný stravovací režim. Ve školním
potravinovém automatu pravidelně nakupuje více než třetina dotazovaných
dětí, častěji chlapci než dívky. Studie potvrdila obecně známou skutečnost,
že u dětí mladšího i staršího školního věku je obliba výhradně zdravé výživy
nižší, automaty nabízející klasické „nezdravé“ pochutiny a cukrovinky jsou
tedy stále oblíbenější než automaty se zdravějším sortimentem. Zatímco
ve škole, kde je umístěn potravinový automat nabízející zeleninu a ovoce,
mléčné výrobky či müsli tyčinky a cereální sušenky, v něm pravidelně
nakupuje čtvrtina dětí, ve škole s klasickým „nezdravým“ automatem je to
téměř

polovina

dětí.

Byla

také

zjištěna

větší

četnost

stravování

ve fastfoodech u dětí, které navštěvují školu v blízkosti těchto zařízení.
Změna

výživových

a

stravovacích

zvyklostí

je

vidět

na

třech

nejoblíbenějších jídlech českých dětí. Zatímco na prvním a druhém místě
stále jsou tradiční česká jídla (řízek s bramborovým salátem a omáčky
s knedlíkem), třetí nejoblíbenější jídlo dětí je pizza. Některé děti řadí mezi tři
svá nejoblíbenější jídla dokonce i čínské polévky či jídlo z KFC.
Na základě zjištěných výsledků a výsledků obdobných studií zaměřených
na kvalitu stravování dnešních dětí lze formulovat primárně preventivní
doporučení na úrovni rodiny, školy, komunity a společnosti.
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Doporučení pro rodiče:


Zdravý životní styl rodiny:
 Pestrá, pravidelná a nutričně vyvážená strava
 Pravidelný pitný režim (1,5 – 2,5 l/den)
 Aktivní způsob života
 Společné stolování



Spolupráce rodičů se školou, praktickým lékařem a nutričním
terapeutem

Doporučení pro školy:


Vzdělávací kampaně pro učitele (projekt „Zdraví do škol od A do Z“)



Výchova dětí ke zdravému životnímu stylu



Vzor učitelů



Spolupráce školy s rodiči a nutričními terapeuty



Důraz na pohybové aktivity žáků



Pestrá a nutričně vyvážená strava odpovídající zásadám zdravé výživy ve
školních jídelnách



Aktivní výběr sortimentu v bufetech, školních automatech a školních
jídelnách

Doporučení pro společnost:


Vzdělávací kampaně



Osvěta, média, kurzy, poradenství



Propagace potravin správné výživy a atraktivnější obaly těchto
potravin



Propagace preventivních programů zaměřených na prevenci dětské
nadváhy a obezity (Stob)



Cenové zvýhodnění potravin správné výživy



Prodej potravin ve fast foodech pouze v doprovodu osoby starší 18ti
let
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Prodej energetických nápojů a nápojů s obsahem kofeinu osobám
starším 18ti let
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SOUHRN
Bakalářská práce se týká postoje dětí mladšího a staršího školního věku
k výživě a školním automatům. Hlavním cílem je identifikace názorů a deskripce
postojů dětí mladšího a staršího školního věku ke zdravé výživě a jejich
stravovacích návyků ve vztahu k nabídce školních automatů ve vybraných
školách. Sledovaný soubor tvoří celkem 71 dětí navštěvujících 3. a 7. ročníky
dvou vybraných základních škol v Praze a v Mníšku pod Brdy, kterým byl
předložen k anonymnímu a dobrovolnému vyplnění dotazník obsahující 26
otázek zaměřených na identifikaci a deskripci jejich názorů na zdravou výživu a
postojů ke školním automatům. Sběr dat byl realizován na vybraných základních
školách v období listopadu 2014 až února 2015. Data byla statisticky zpracována
a ve formě grafů a tabulek jsou přílohou bakalářské práce.
Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že pouhých 33 % mladších a 26 %
starších dětí školního věku dodržuje pravidelný stravovací režim. Pravidelné
nákupy ve školním potravinovém automatu přiznala více než třetina
dotazovaných dětí. Studie potvrdila obecně známou skutečnost, že u dětí
mladšího i staršího školního věku je obliba výhradně zdravé výživy nižší,
automaty nabízející klasické „nezdravé“ pochutiny a cukrovinky jsou tedy stále
oblíbenější než automaty se zdravějším sortimentem. Výsledky ale také ukazují,
že naprostá většina dětí má ve svém jídelníčku obsažen minimálně jeden kus
ovoce a zeleniny, 49 % všech dotazovaných má k jídlu rybu alespoň jednou do
týdne a mléko nebo mléčné výrobky konzumuje alespoň jednou týdně celých 96
% respondentů.
V závěru bakalářské práce autorka uvádí primárně preventivní doporučení s
cílem orientovaným na rodiče, školu a společnost, se zaměřením na zlepšení
postojů a vztahu ke zdravé výživě u dětí základních škol.
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SUMMARY
The bachelor’s thesis refers to the attitude of children of younger and older
school age towards nutrition and food automats. The main goal of this thesis is
to describe the opinion of school children of younger and older school age on the
healthy nutrition and eating habits in relation to the offer of school automatic
machines in selected primary schools. The study group included a total of 71
children attending the 3rd and 7th grades of two selected primary schools in
Prague and in Mnisek pod Brdy, which was presented to the anonymous and
voluntary filling out a questionnaire containing 26 questions focusing on the
identification and description of their views on healthy nutrition and attitudes to
school automatic machines. The data were collected at selected primary schools
in the period from November 2014 to February 2015. Data were statistically
processed and in the form of graphs and tables are attached to the thesis.
Results of the survey showed that only 33% of younger and 26% older schoolage children adheres to a regular diet. Regular purchases in school food
dispenser admitted more than a third of the surveyed children. The study
confirmed the generally known fact that children younger and older school age
are exclusively popularity of healthy eating smaller machines offering classic
"unhealthy" snacks and sweets are therefore more popular than machines with a
healthier range. The results also show that the vast majority of children have in
their diet included at least one piece of fruit and vegetables, 49% of all
interviewees eat fish at least once a week, and 96% of respondents consume
milk or milk products at least once a week.
In the concluding part, the author presents the primary prevention-oriented
recommendations aimed at parents, school and society, focusing on improving
attitudes and respect for healthy nutrition among primary school children.
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Graf 2. Počet snídajících dětí – 3. ročník

Graf 3. Počet snídajících dětí – 7. ročník
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Graf 4. Počet dětí svačících dopoledne – 3. ročník

Graf 5. Počet dětí svačících dopoledne – 7. ročník
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Graf 6. Počet dětí obědvajících ve školní jídelně - 3. ročník

Graf 7. Počet dětí obědvajících ve školní jídelně - 7. ročník
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Graf 8. Počet dětí svačících odpoledne – 3. ročník

Graf 9. Počet dětí svačících odpoledne – 7. ročník
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Graf 10. Počet večeřících dětí – 3. ročník

Graf 11. Počet večeřících dětí – 7. ročník
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Graf 12. Frekvence nákupů ve školním automatu na jídlo – 3. ročník

Graf 13. Frekvence nákupů ve školním automatu na jídlo – 7. ročník
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Graf 14. Frekvence nákupů ve školním potravinovém automatu s ohledem na
typ automatu

Graf 15. Nejčastěji nakupované potraviny – 3. ročník
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Graf 16. Nejčastěji nakupované potraviny – 7. ročník

Graf 17. Frekvence nákupů v nápojových automatech – 3. ročník
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Graf 18. Frekvence nákupů v nápojových automatech – 7. ročník

Graf 19. Frekvence stravování ve fastfoodech – 3. ročník
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Graf 20. Frekvence stravování ve fastfoodech – 7. ročník

Graf 21. Co dětem ve školních automatech chybí
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Graf 22. Frekvence konzumace ryb – 3. ročník

Graf 23. Frekvence konzumace ryb – 7. ročník
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Graf 24. Frekvence konzumace ovoce – 3. ročník

Graf 25. Frekvence konzumace ovoce – 7. ročník
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Graf 26. Frekvence konzumace zeleniny – 3. ročník

Graf 27. Frekvence konzumace zeleniny – 7. ročník
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Graf 28. Frekvence konzumace mléčných výrobků – 3. ročník

Graf 27. Frekvence konzumace mléčných výrobků – 7. ročník
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III. Dotazník pro žáky 3. a 7. ročníků ZŠ
VLIV ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ NA VÝŽIVU DĚTÍ
DOTAZNÍK PRO DĚTI
Žádám vás o pomoc při zpracování mé bakalářské práce na téma Školní
automaty, kterou budu obhajovat na závěr svého studia oboru Veřejné
zdravotnictví. Cílem bakalářské práce je popis stravovacích návyků dětí a
zlepšení nabídky stravování ve školách. Dotazník je anonymní a jeho
vyplnění dobrovolné. Dotazníkové výsledky budou statisticky zpracovány
a budou podkladem pro vypracování návrhu strategie prevence poruch
zdraví z nevhodné výživy a ozdravění nabídky ve školách.
1. ⃝ dívka
⃝ chlapec
2. Snídáš ráno?
 snídám doma pravidelně každý den
 snídám doma jen v některé dny
 každý den si kupuji snídani po cestě do školy
 občas si kupuji snídani po cestě do školy
 nesnídám
 nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________
3.





Svačíš dopoledne?
ano, nosím si z domova připravenou svačinu
ano, kupuji si svačinu ve škole
dopoledne nesvačím
nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

4.









Co dopoledne svačíš?
celozrnné pečivo, šunka, sýr nebo marmeláda + ovoce / zelenina
bílé pečivo, šunka, sýr nebo marmeláda + ovoce / zelenina
celozrnné pečivo, šunka, sýr nebo marmeláda BEZ ovoce / zeleniny
bílé pečivo, šunka, sýr nebo marmeláda BEZ ovoce / zeleniny
oplatku, sušenku nebo chipsy
jogurt / kefír / ochucené mléko
jen ovoce nebo zeleninu
nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________
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5.





Obědváš ve školní jídelně?
Ano
Ne
Neobědvám vůbec
Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

6.






Svačíš odpoledne?
ano, nosím si z domova připravenou svačinu
ano, kupuji si svačinu ve škole
ano, kupuji si odpolední svačinu v obchodě poblíž školy
odpoledne nesvačím
nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

Co odpoledne svačíš?









celozrnné pečivo, šunka, sýr nebo marmeláda + ovoce / zelenina
bílé pečivo, šunka, sýr nebo marmeláda + ovoce / zelenina
celozrnné pečivo, šunka, sýr nebo marmeláda BEZ ovoce / zeleniny
bílé pečivo, šunka, sýr nebo marmeláda BEZ ovoce / zeleniny
oplatku, sušenku nebo chipsy
jogurt / kefír / ochucené mléko
jen ovoce nebo zeleninu
nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

7.





Večeříš doma?
Večeřím doma pravidelně každý den
Večeřím doma jen některé dny
Nevečeřím
Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

8.





Jak často nakupuješ ve školním automatu na jídlo?
Každý den
Alespoň jednou týdně
Nikdy
Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________
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9.









Co si nejčastěji kupuješ?
Čokoládu, čokoládové tyčinky nebo sušenky
Chipsy
Bagety
Mléko / jogurty / jiné mléčné výrobky
Müsli tyčinky / racio chlebíčky / celozrnné sušenky
Ovoce
Bonbóny
Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

10. Kde bereš peníze na nákupy ve školních automatech?
 Od rodičů mimo kapesné
 Z kapesného
 Od příbuzných
 Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________
11. Souhlasí rodiče s tím, že nakupuješ ve školních automatech?
 Ano, vždy
 Jak kdy
 Ne
 Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

12. Máte ve škole nápojový automat?
 Ano
 Ne
 Nevím
 Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

13. Jak často nakupuješ v nápojovém automatu?
 Každý den
 Alespoň jednou týdně
 Nikdy
 Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________
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14. Jaké nápoje si nejčastěji kupuješ?
 Coca colu / Fantu / Sprite
 Perlivou / neperlivou vodu
 Ovocné džusy (Cappy, Kubík atd.)
 Ledový čaj
 Energetické nápoje (Redbull, Semtex atd.)
 Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

15. Jak často navštěvuješ fastfood (McDonalds, KFC adt.)?
 Každý den
 Alespoň jednou týdně
 Nikdy
 Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

16. Jak často se spolu s rodiči stravuješ v restauraci?
 Každý den
 Alespoň jednou týdně
 Nikdy
 Nevím / jiná možnost (doplň): _________________________________

17. Jaké jídlo/pití ti ve školním automatu chybí? Co bys přidal/a?
________________________
18. Kolikrát týdně máš k jídlu rybu? _______________________________
19. Co nejčastěji piješ během dne? __________________________
20. Kolik celých kusů ovoce denně sníš? __________________
21. Jaké ovoce jíš nejčastěji? ____________________________
22. Kolik celých kusů zeleniny denně sníš? _______________
23. Jakou zeleninu jíš nejčastěji? _______________________
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24. Kolik sklenic mléka vypiješ za týden? ______________

25. Jak často jíš mléčné výrobky (jogurty, kefíry, sýry...)?
 Každý den
 Obden
 Alespoň jednou týdně
 Nikdy
26. Jaká jsou tři tvá neoblíbenější jídla? _______________________________________

Děkuji za vyplnění! 
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