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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o problematice mléka jako potraviny, jeho nutričním složení, 

výrobě, sortimentu mléčných výrobků a jejich postavení ve stravě dětí. Druhá část je 

věnována projektu "Školní mléko", jeho proměnám a aktuálnímu průběhu na vybraných 

základních školách. 

Práce může sloužit к základnímu poznání sortimentu mléčných výrobků, snaží se uvést 

různé názory na mléko jako potravinu a výzkum mezi distributory školního mléka a žáky 

základních škol vypovídá o momentálním stavu projektu "Školní mléko". 



1 ÚVOD 

Cílem práce je zjistit aktuální průběh projektu "Školní mléko" na vybraných 

základních školách, účast žáků a případná negativa a problémy spojené s tímto 

projektem, případně se stravováním žáků vůbec. 

Úvodní kapitoly budou věnovány mléku, jeho složení, způsobu zpracování, 

vhodnému skladování a mléčným výrobkům. Druhá část bude obsahovat informace o 

konzumaci mléka a mléčných výrobků u dětí a různým názorům na mléko. Praktická 

část práce se bude týkat projektu "Školní mléko", kde se pokusím zjistit průběh projektu 

metodou rozhovorů s distributory školního mléka a dotazníkovým šetřením u žáků 

čtvrtých a sedmých ročníků na vybraných školách. 

Předpokládám, že projekt nebude probíhat na všech vybraných školách, hlavně u 

škol s menším počtem žáků nebo horším technickým a provozním zázemím by se 

projekt špatně realizoval. Účast žáků v projektu předpokládám spíše na 1. stupni, kam 

byl projekt primárně směřován, i vzhledem к většímu vlivu rodičů a pedagogů na stravu 

dětí v mladším školním věku. Preference mléka se pravděpodobně bude klonit к 

mlékům ochuceným, protože děti mají rády sladkou chuť. 

Problémy, které se mohou v projektu vyskytnout, budou pravděpodobně spíše 

technického rázu - nedostatek prostoru, nadměrná byrokracie nebo malý zájem dětí, 

pedagogů a rodičů o projekt. 
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2 NUTRIČNÍ HODNOTA MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ 

Mléko je jedna z nej kontroverznějších potravin. Přestože většina laiků pokládá 

mléko za nápoj, vhledem ke složení mléka je nutné ho řadit mezi potraviny 

bílkovinného původu i přes tekutou konzistenci. Názory na něj jsou různé a i odborníci 

na výživu nejsou v nutričním hodnocení mléka jednotní. Obecně propagovaný názor, že 

kravské mléko je potravinou zdravou, nutričně vyrovnanou a téměř plnohodnotnou, 

zastávají většinou lékaři a odborníci na výživu inklinující k tzv. "západní medicíně" 

(Dostálová [ 2, str. 130 ], Tláskal [ 29, str. 52 ], Nevoral [ 13, str. 125 ]. Existují ovšem i 

názory zcela opačné, které kravské mléko považují za potravinu nevhodnou nebo 

dokonce přímo škodlivou. Tyto názory se objevují většinou u odborníků zabývajících se 

tzv. celostní medicínou, která vychází z tradiční medicíny čínské a také u lidí 

inklinujících к netradičním výživovým směrům, např. u makrobiotiků, vegetariánů nebo 

veganů ( Průchová [ 17, str. 15 ], Jonáš [ 20, str. 39 ] ). 

Názory na mateřské mléko se dnes vzácně shodují a mateřské mléko je pokládáno 

za ideální potravinu pro kojence, která mu dodá všechny potřebné živiny, je zdrojem 

tekutin a dodá dítěti potřebné imunitní látky. Kojit se doporučuje co nejdéle a například 

Petr Fořt hovoří o příznivém působení mateřského mléka proti vzniku dětské obezity. 

[3, str. 25 ] 

Názory na výživu kojence se tedy sjednotily, výživa dítěte po ukončení kojení je 

stále zdrojem mnoha odborných diskusí a závažnou otázku tam hraje právě úloha 

kravského mléka. 

Jedním z odborníků propagující konzumaci mléka a mléčných výrobků je např. M. 

Stránský ( 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ), který v roce 2004 publikoval v 

časopise Výživa a stravování článek s názvem "Mýty spojené s mlékem", v kterém se 

věnuje nejčastějším otázkám ohledně mléka. Nej zajímavější části jeho článku cituji v 

závěru této kapitoly na stranách 11-14. 

V České republice je v posledních letech v distribuci i mléko kozí a výrobky z něj. 

Kozí mléko a mléčné výrobky jsou spotřebiteli kupovány spíše jako zpestření jídelníčku 

a jejich konzumace je nižší než u mléka kravského. V projektu Školní mléko je 

distribuováno mléko kravské, proto je v mé práci pod pojmem „mléko" vždy myšleno 

mléko kravské. 
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2.1 Složení mléka 

Mléko je bílá nebo slabě nažloutlá kapalina přiměřené viskozity, neprůhledná 

s typickou chutí a vůní. 

Hlavní součástí mléka je voda, ve které jsou rozpuštěny nebo jemně rozptýleny 

další složky. Syrové kravské mléko obsahuje v průměru 87 - 88 % vody. Ostatní 

složky mléka nazýváme sušina. 

Mléko a mléčné výrobky jsou bohaté na řadu složek se specifickou nutriční 

hodnotou a poměr, v jakém jsou zastoupeny, je z hlediska výživy velmi příznivý. Jsou 

také významným zdrojem minerálních látek, především vápníku, fosforu a draslíku. 

[15, str. 19] 

2.1.1 Mléčný tuk 

Mléčný tuk se v mléce vyskytuje ve formě drobných kulovitých útvarů a takto je 

jemně rozptýlen v tekutině mléka. Jeho obsah v mléce podléhá v porovnání s ostatními 

živinami mléka největším změnám. U syrového kravského mléka se jeho podíl 

pohybuje v širokém rozmezí od 3,2 - 5 %. Průměrný obsah tuku v syrovém kravském 

mléce se pohybuje v rozmezí 3,9 - 4,2 %. V průběhu technologického zpracování se 

obsah tuku u jednotlivých mléčných výrobků cíleně upravuje (standardizuje). 

Složení tuku se mění v závislosti na složení krmiva dojnic, plemenu a dalších 

vlivech vnějšího prostředí. Zejména se mění poměr nasycených, nenasycených a 

polynenasycených mastných kyselin. 

Mléčný tuk má vysokou schopnost pohlcovat a zachovávat pachy z okolí, což 

někdy může výrazně ovlivnit chuť a vůni mléčného výrobku. 

Tuk mléka se může rozložit při delším a nevhodném skladování, při vyšší teplotě, 

při nevhodné manipulaci. Negativně také působí přímé světlo a přímý vliv některých 

kovů (železo, měď, zinek). Při rozkladu tuku se zvyšuje obsah volných mastných 

kyselin, některých nižších mastných kyselin (např. kyseliny máselné) a vznikají další 

látky, které snižují nutriční i smyslové vlastnosti tuku, a tím i mléčného výrobku. 

Přirozenou součástí tuku je i cholesterol. Jeho obsah kolísá v rozmezí 0,010 -

0,015%, to je 100 - 150 mg v 1 litru plnotučného mléka. 
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Mléčný tuk dále obsahuje vitamíny rozpustné v tucích a jsou na něj vázány i další 

biologicky aktivní látky - v i z i . 1.5 Ostatní látky v mléce. 

Všechny mléčné výrobky by měly mít obsah tuku uveden na obalu. V případě, že je 

tuk vyjádřen absolutní hodnotou, měl by být udáván v gramu na litr nebo kilogram 

výrobku. Pokud je množství mléčného výrobku udáváno v gramech nebo kilogramech, 

je většinou obsah tuku uváděn v hmotnostních procentech, kdy 1 % tuku představuje 10 

g tuku na 1 kg výrobku. 

V případech, kdy je obsah tuku uveden jako obsah tuku v sušině, užívá se vždy 

vyčíslení v hmotnostních procentech. 

К určení .skutečného obsahu tuku je nutné znát i obsah sušiny, který je také uváděn 

v procentech. Obsah tuku lze vypočítat podle jednoduchého vzorce: 

^ _ S * tvs 
100 

T- absolutní obsah tuku v % (nebo v gramech na 100 gramů výrobku) 

S- obsah sušiny v % 

tvs- tuk v sušině v % 

[ 15, str. 22] 

2.1.2 Mléčné bílkoviny 

Podle chemických a fyzikálních vlastností bílkoviny mléka dělíme na kasein, 

albuminy a globuliny.Všechny tyto bílkoviny jsou v mléce jemně rozptýlené a tvoří 

pravý koloidní roztok. 

Obsah bílkovin v mléce kolísá ménč než obsah tuku, pohybuje se v rozmezí 2,8 -

3,5 %, většinou kolísá od 3,1 - 3,4 % . U kravského mléka tvoří největší podíl bílkovin 

kasein, a to 80-90 %. Kasein tvoří základ sýrů a tvarohů a váže se na něj podstatná část 

vápníku a fosforu. Albuminy a globuliny, které se souborně označují jako syrovátkové 

bílkoviny, mají velmi často charakter protilátek a tvoří součást imunitních systémů. 

Bílkoviny mléka jsou spolu s bílkovinami masa a vajec bílkovinami 

plnohodnotnými, tzn. že obsahují všechny esenciální aminokyseliny. Potřeba bílkovin je 

individuální - nejvyšší je v období růstu, těhotenství a kojení. Kojenci mají potřebu 
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esenciálních aminokyselin asi 1/3 z celkového přívodu bílkovin, u dospělého člověka je 

to asi 1/10. Vyšší potřebu bílkovin mají také lidé s vysokým fyzickým zatížením ( těžce 

pracující, sportovci), lidé nemocní nebo v době rekonvalescence. [ 15, str. 28 ] 

Využití bílkovin z potravy se vztahuje к bílku vejce, kde využitelnost dosahuje 100 

%, u kravského mléka 93 %, u masa rybího 76 %, u hovězího 74 %. Tyto údaje jsou 

jedním z významných argumentů významu mléčné výživy v potravě člověka, zvláště v 

dětském věku. Mléčné bílkoviny se doporučují jako vysoce hodnotná součást stravy. 

Důležité je jejich optimální složení a dostatek esenciálních aminokyselin, což umožňuje 

jejich vysoké využití pro potřeby organismu. Navíc jsou lehce stravitelné, hlavně 

v zakysaných výrobcích a sýrech. 

V mléce je obsažena i bílkovina obsahující vázané železo - laktoferrin, které jsou 

přisuzovány příznivé vlastnosti. Tato bílkovina zvyšuje citlivost rakovinných buněk к 

působení ochranných buněk lidského těla, dále brání vzájemnému působení mezi 

buňkami a látkami vyvolávajícími imunitní reakce ( např. potlačuje vznik zánětů z 

nachlazení nebo zmírňuje následky astmatických onemocnění ). Bylo prokázáno 

baktericidní působení laktoferrinu. Např. potlačuje mikroorganismy skupiny 

Streptococcus А а B2 a brání též nákaze Escherichia coli HB 101, když napadá střevní 

stěnu. Tato problematika je zkoumána vědci ve Francii pod vedením Dr. Bousquetasz 

Montpeliera. [29, str. 53 ] 

V souvislosti s kravským mlékem se často uvádí alergie na kravské mléko, přesněji 

na jeho bílkovinu. Alergie je přecitlivělost organismu na určité bílkoviny, které jsou 

obsažené v pylech, prachu, zvířecí srsti nebo potravinách. Alergie na bílkovinu 

kravského mléka patří mezi nej častější alergie v kojeneckém věku, proto odborníci 

doporučují co nejdéle prodloužit dobu kojení. Tato alergie se vyskytuje asi u 2 - 7 % 

kojenců a malých dětí, u kojenců, kteří jsou živeni přípravky umělé kojenecké výživy 

je výskyt asi 2 %. U více než 90 % dětí vymizí alergie po pátém roce života. Po zvážení 

lékaře lze mléko nahradit jinými potravinami, ale pak je nutno zajistit dostatečný příjem 

vápníku a některých vitamínů. 

Rozvoj alergie na bílkovinu kravského mléka je tím větší čím vyšší je výskyt 

alergických onemocnění v nejbližším příbuzenstvu. Vznikne-li alergie na mléko 

kravské, lze předpokládat i vznik alergie na bílkovinu jiného mléka. Často se 

doporučoval sójový nápoj označovaný jako "sójové mléko", ale i bílkovina sóji je 

alergenem a rozvoj alergie na ni není vzácností. Touto alergií jsou nejvíce ohroženy 
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malé děti, s časem tato alergie postupně vyhasíná a lze tak do jídelníčku zařadit některé 

mléčné výrobky, kde je bílkovina mléka technologicky upravena. [ 29, str.53 ] 

К hypotézám dosud patří spojení alergie na bílkovinu kravského mléka s 

cukrovkou I. typu nebo s poruchami chování delikventů. [ 20, str.27 ] 

Sledování dětských diabetiků ve Finsku zjistilo u 92 % pacientů zvýšené hladiny 

protilátek proti bílkovině kravského mléka, zatímco u nediabetických dětí kontrolní 

skupiny to bylo pouze 3 %. Tyto protilátky mohou vést ke vzniku reakce, kdy imunitní 

systém napadá svůj vlastní organismus. Tuto hypotézu potvrzuje i statisticky významně 

kratší doba kojení u mladých diabetiků a prudký nárůst tohoto onemocnění ve 

Skandinávii současně s rozvojem umělé kojenecké výživy.f 20, str. 32 ] 

2.1.3 Mléčný cukr 

Mléčný cukr - laktóza - je disacharid, který se skládá ze dvou hexóz - glukózy a 

galaktózy. V mléce se vyskytuje ve formě pravého roztoku. Sladivost laktózy je výrazně 

nižší než u glukózy nebo sacharózy, ale energetický obsah je stejný jako u ostatních 

cukrů. Kravské mléko obsahuje obvykle 4,5 - 5 g laktózy na 100 ml. Obsah laktózy 

v mléčných výrobcích je různý, podle technologie použité při jejich výrobě - ve smetaně 

a másle je obsah laktózy v důsledku sníženého obsahu vody oproti mléku o čtvrtinu až 

polovinu snížen. U zakysaných mléčných výrobků je koncentrace laktózy působením 

mléčných bakterií snížena přibližně o jednu třetinu. Při výrobě jogurtů může dojít 

v důsledku obohacení sušeným mlékem a zahuštěním mléka ke zvýšení koncentrace 

laktózy. Při výrobě tvrdého a polotvrdého sýra dochází již v prvních 5 - 1 0 minutách ke 

štěpení laktózy na glukózu a galaktózu, které jsou v dalším procesu zrání odbourány na 

kyselinu mléčnou.Podle novějších šetření je i v měkkých sýrech laktóza zcela 

odbourána. [15, str. 30 ] 

Neschopnost štěpit mléčný cukr - laktózu - je způsobena dědičnými faktory nebo 

střevním onemocněními a nazývá se laktózová intolerance. Také dlouhodobé vyřazení 

mléka z jídelníčku může být po opětovné konzumaci příčinou této poruchy. Mléčný 

cukr naopak podporuje správné trávení a pozitivně ovlivňuje bakteriální flóru střev. 
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2.1.4 Minerální látky 

Většina minerálních látek je rozpuštěna ve vodě mléka, některé jsou pak dále 

vázány na bílkoviny, eventuelně další složky mléka. Obsah minerálních látek je 

poměrně stabilní. V syrovém mléce se obsah minerálních látek pohybuje v rozmezí 0,7 -

0,8 %, u mléčných výrobků je vázán na množství sušiny a technologii jejich výroby. U 

solených mléčných výrobků je třeba připočítat i obsah přidaného NaCl, případně další 

minerální látky z přidaných komponent. 

Minerální látky obsažené v mléce slouží v organismu jako důležitý stavební 

materiál ( zejména vápník, hořčík a fosfor) a dále mají velmi důležitou roli v regulaci 

různých životně důležitých funkcí. Mimořádné postavení mezi minerálními látkami 

mléka má vápník. Ostatní minerální látky může konzument získat z masa nebo 

zvyklostech získat neumí. 

Vápník má v lidském organismu nezastupitelný význam. Nejvíce je obsažen 

v zubech a kostech ( asi 1000g ), zatímco v extracelulární tekutině je v množství lg a 

v intracelulární 0,01 g. Vápník v kostře se skladuje ve formě fosforečnanu vápenatého v 

měkké vláknité matrix. Vápník stabilizuje pevné tkáně, podílí se na srážlivosti krve, 

přenosu vzruchu na nervosvalové ploténce a převodním systému srdce a dalších 

funkcích. [ 8, str.50 ] 

Litr mléka obsahuje 1,20 - 1,37 g vápníku, který je zde přítomen jednak v koloidní 

formě jako kaseinát vápenatý ( asi 20 % ) a fosforečnan vápenatý ( 46 % ), a jednak 

v rozpustné formě solí a iontů, zejména citrátů a hydrogenfosforečnanu vápenatého ( 20 

- 4 0 % ) . 

Vápník je obsažen i v jiných potravinách ( tabulka 1, str. 8 ), na které poukazují 

hlavně odpůrci mléka nebo živočišných potravin. Mléko a mléčné výrobky však 

zabezpečují nejlepší využití - 25 - 45%, zatímco využití z rostlinných zdrojů je 

podstatně nižší - do 10%. Dalším nutričním kladem je vzájemný poměr vápníku a 

fosforu, který je optimální, přibližně 1 : 0,8. [15, str. 32 ] 

dostačující množství vápníku však při běžných stravovacích 
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Tabulka 1. Obsah vápníku v potravinách v mg na 100g jedlého podílu [ 21, str. 53 ] 

Potravina Obsah vápníku Potravina Obsah vápníku 

Sýr Ementál 894 Pórek 59 

Sýr Niva 618 Špenát 53 

Tavený sýr nízkotučný 551 Petržel (kořen) 81 

Jogurt bílý 179 Křen 66 

Tvaroh nízkotučný 141 Mrkev 36 

Mléko polotučné 125 Fíky 151 

Mléko acidofilní 118 Datle 56 

Sardinky v tomatě 372 Mandarinky 37 

Sardinky v oleji 319 Pomeranče 34 

Ovesné vločky 55 Maliny 39 

Chléb celozrnný 29 Angrešt 32 

Sója 234 Hrozny 21 

Fazole 110 Mák 1262 

Čočka 72 Mandle 236 

Kapusta 52 Lískové ořechy 177 

Zelí 39 Semínka slunečnice 135 

Květák 31 Pšeničné klíčky 78 

Pažitka 212 Minerální voda 25 

Osteoporóza je velmi časté onemocnění, které se zpravidla objevuje po 50. roku 

věku, častěji u žen. Vyznačuje se úbytkem kostní hmoty při normálním stupni 

mineralizace kostní struktury. Mezi faktory ovlivňující vznik osteoporózy patří i příjem 

vápníku a zvláště významný je příjem v dětství a mládí až do 30. roku věku. V případě, 

že je objem kostní hmoty malý, je usnadněn pozdější rozvoj osteoporózy. [ 9, str. 110] 

Dlouhodobě nízký příjem vápníku může být v pozdějším věku příčinou 

osteoporózy, zvláště u žen po menopauze. Vyšší spotřeba mléka a mléčných výrobků 

v době dospívání vede к vyššímu celotělovému obsahu vápníku, к vyššímu obsahu 

v páteři a končetinách, zatímco spotřeba vápníku v dospělosti má příznivý vliv jen na 

obsah minerálních látek v páteři. V průběhu života dochází к přirozenému úbytku 

množství vápníku vázaného v kostech. Tomuto úbytku se nedá předejít ani ho zastavit, 

ale vlivem stravy se dá zpomalit. Suplementace vápníkem může snížit fyziologický 
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úbytek denzity kostí až o 1 % ročně. Důsledkem úbytku vápníku je osteomalacic 

projevující se i v nižším věku, ale zejména osteoporóza ve vyšším věku. Při osteoporóze 

dochází ke snižování pevnosti kostí, к jejich ohýbání а к jejich zvýšené křehkosti a 

lomivosti. V pořadí rizikových faktorů přispívajících ke vzniku osteoporózy je nízký 

příjem vápníku na čtvrtém místě za ženským pohlavím, bílou rasou a pozitivní 

anamnézou. Riziko osteoporózy lze nejvíce ovlivnit prevencí v mládí, protože maxima 

mineralizace kostí se dosáhne asi ve 22 letech. Na souboru 3 251 bělošek byly 

studovány vztahy mezi konzumem mléka v dětství a hustotou kostí, obsahem 

minerálních látek v kostech a zlomeninami v dospělém věku. Výsledky této studie 

poukazují na značný vliv dostatečného příjmu mléka u dívek v dětském věku a v 

dospívání na hustotu kostí v dospělosti. [11, str. 93 ] 

Na vstřebávání vápníku má vliv řada vnitřních i vnějších faktorů. Resorpce se 

zvyšuje v období růstu a zvýšení potřeby v době těhotenství a kojení. Využitelnost 

ovlivňuje celkové přijaté množství a stáří člověka. Děti mohou absorbovat až do 75 % 

vápníku přijatého potravou, mladí dospělí však jen 20 - 40 % a u starších dospělých je 

absorbováno přibližně 15 % z přijatých 800 mg / den. U žen po menopauze se z 500 mg 

přijatého vápníku vstřebá přibližně 30 %. Využitelnost vápníku lze zvýšit tím, že se 

jeho příjem rozloží do několika denních dávek. Také v přítomnosti laktózy, vitamínu D 

a při optimálním přísunu bílkovin a fosforu se resorpce vápníku zvyšuje. Vstřebávání se 

snižuje při nedostatku vitamínu D, při konzumaci potravin bohatých na kyselinu 

fytovou a šťavelovou, které vážou vápník do nerozpustných solí. Také vysoké množství 

tuku vede к nízkému využití vápníku. [ 1, str. 50-51 ] 
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V tabulce jsou uvedeny nové doporučené dávky vápníku, které byly zveřejněny 

Food and Nutrition Board of the National Academy of Scienses (Rada pro potraviny a 

výživu Národní akademie věd) v USA. 

Tyto dávky zajišťují optimální zdraví, maximální únosná dávka vápníku je 2,5 g na 

den. [14, str.23 ] 

Skupina mg vápníku na den 
0 - 6 měsíců 210 

6 - 1 2 měsíců 270 

1 - 3 roky 500 

4 - 8 let 800 

9 - 1 3 let 1300 

1 4 - 1 8 let 1300 

1 9 - 3 0 let 1000 

31 - 5 0 let 1000 

5 1 - 7 0 let 1200 

nad 70 let 1200 

těhotné do 18 let 1300 

těhotné 19 -50 let 1000 

laktace do 18 let 1300 

laktace 19 -50 let 1000 

2.1.5 Ostatní látky v mléce 

Patří mezi ně hlavně vitamíny, enzymy a další biologicky aktivní látky. Dále mléko 

obsahuje živé mikroorganismy a somatické buňky. 

Z vitamínů je v mléku přítomen vitamín A a jeho provitamin beta-karoten, vitamín 

D i menší množství vitamínu E, které jsou vázány na mléčný tuk. Mléko obsahuje i 

vitamíny rozpustné ve vodě - skupiny B a vitamín C, ty jsou rozpuštěny v plazmě 

mléka. Obsah vitamínů v mléce a mléčných výrobcích kolísá podle původu mléka a 

použité technologie při zpracování. Z nutričního hlediska mají význam především 

vitamíny rozpustné v tucích. Obsah vitamínu С nebývá vysoký, proto mléčné výrobky 

nelze zahrnovat do významnějších zdrojů tohoto vitamínu. 

10 



Mimo vitamínů je na mléčný tuk vázána celá řada biologicky aktivních látek, které 

působí jako hormony, enzymy či důležité a nepostradatelné součásti buněčných 

struktur. 

Mléko také obsahuje široké spektrum enzymů, které se různým způsobem podílejí 

na metabolismu konzumenta. Část enzymů je v mléce přítomna již při vlastní tvorbě 

v mléčné žláze, další vznikají činností přítomných mikroorganismů a některé jsou do 

mléka přidávány při výrobě některých mléčných výrobků. 

V současné době je stále více pozornosti věnováno probiotikům. Jedná se o živé 

kultury bakterií, které mají příznivý účinek na zdravotní stav člověka. Z obecného 

pohledu tyto bakterie zlepšují a zkvalitňují stav střevní mikroflóry. Chrání tak 

organismus před infekcí trávicího traktu, zlepšují využitelnost živin z potravy, zvyšují 

vstřebávání vápníku, snižují vstřebávání cholesterolu, omezují tvorbu některých 

toxických látek uvolněných z potravy a především mohou i příznivě ovlivňovat 

imunologické procesy v organismu. Rozdíly mezi probiotickými bakteriemi existují a 

tím se liší ve svých účincích. V současnosti se probiotika přidávají i do umělých 

kojeneckých výživ za předpokladu příznivého ovlivnění střevní mikroflóry a tím i jejího 

významu к rozvoji alergických onemocnění. Zakysané mléčné výrobky mohou být 

přirozeným nositelem probiotických bakterií. Probiotické kultury by se měly 

konzumovat v každém věku, výhodná je konzumace u dětí školního věku, kde je 

předpoklad, že probiotika budou konzumovat i ve starším věku. [ 29, str.52 ] 

2.2 Mýty spojené s mlékem 

Existuje celá řada kontroverzních a zavádějících tvrzení o mléku. Mýty související 

s výživou dětí nebo vztahující se к problematice Školního mléka jsem cituji z článku 

Miroslava Stránského. 

"Tepelně opracované mléko neobsahuje žádné živiny." 

Chemické rozbory ukázaly, že koncentrace vápníku v pasterovaném a 

uperizováném mléce neklesá. Vitamíny A a B2 jsou rovněž stabilní oproti vyšším 

teplotám a jejich koncentrace se prakticky nemění. Obsah ostatních vitamínů skupiny В 

se zahřátím snižuje asi o 10 - 15 %. Ani biologická hodnota mléčné bílkoviny se 

zahřátím příliš nemění. 
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Pod vlivem řady skandálů se v Německu rozhodlo mnoho konzumentů nakupovat 

zemědělské výrobky včetně mléka přímo u zemědělců. Šetření jakosti nakoupeného 

mléka ale ukázalo, že přímý prodej mléka a mléčných výrobků není z hygienického 

hlediska bez problémů. Ze 149 vzorků mléka od 22 výrobců byly izolovány ve 20 % 

případů patogenní mikroorganismy, především listerie a EHEC - bakterie ( druh coli 

bakterií způsobující vážné žaludeční potíže, krvavé průjmy a mohou vést až к poškození 

ledvin ). Podobné výsledky byly zjištěny i u mléčných výrobků. Naproti tomu u 

pasterovaného mléka к žádnému překročení hygienických norem nedošlo. 

Spotřebitelům se proto doporučuje syrové mléko před použitím nebo konzumací 

převařit. 

"Přes nízký konzum mléka je výskyt osteoporózy v asijských zemích nižší než 

v Evropě nebo severní Americe. Mléko tedy nechrání před osteoporózou." 

Průměrná potřeba vápníku je u Asiatů z různých příčin ( rozdílná stavba těla, 

genetické faktory apod. ) nižší než u Evropanů. Tělesná aktivita, důležitý faktor v 

prevenci tohoto onemocnění, je intenzivnější. Průměrná délka života byla ( a je i nadále) 

v asijských zemích kratší než v zemích západních. Proto je podíl staršího obyvatelstva 

nižší a tím i možná incidence a prevalence osteoporózy. Rovněž výskyt dalších 

rizikových faktorů ( kouření, konzumace alkoholu apod. ) je v asijských zemích nižší. 

Nové studie ukázaly, že i v asijských zemích stoupá vlivem změn způsobu života počet 

zlomenin, způsobených osteoporózou. 

"Mléko vytváří hlen, který se usazuje na sliznicích a snižuje tak jejich 

průchodnost a způsobuje poruchy látkové výměny." 

Po konzumaci mléka vzniká v ústech a hltanu jemný povlak, který je vnímán jako 

hlen, je však způsoben texturou mléčného tuku. Tento efekt vzniká ale i po konzumaci 

vlažné nebo studené vody nebo sójového nápoje ( nesprávně označovaného sójové 

mléko ) a vede ke zvýšené sekreci slin. Koncentrace mukopolysacharidů, které jsou 

zodpovědné za zvýšenou viskozitu, se však naopak snižuje. Zvýšená viskozita produktů 

sliznic nebyla v žádné z provedených studií potvrzena. U osob, které údajně trpěly 

zvýšenou produkcí hlenu, nebylo toto tvrzení v dvojitém slepém pokusu nikdy 

Prokázáno. 

„Zahleňování" mlékem je jeden z důvodů, který odpůrci mléka uvádějí a zvlášť 

kladou důraz na zahleňování dětí. 
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"Mléko způsobuje astma." 

V řadě placebo - kontrolovaných dvojitých slepých pokusů z posledních let, 

provedených u osob s bronchiálním astmatem, bylo zjištěno, že se objektivní potíže, 

charakteristické pro tuto chorobu, nezhoršily. U žádného pacienta nedošlo ani к 

intenzivnějšímu kašli, ani ke zvýšené tvorbě sputa a jeho vykašlávání. 

Výskyt astmatu u malých dětí vzrůstá. Dr. Wijiga z Nizozemí provedl studii 

souboru 3 000 tříletých dětí a zjistil, že nižší výskyt astmatu souvisel s větší konzumací 

plnotučného mléka a másla. Bylo vysloveno podezření, že nižší konzumace nasycených 

mastných kyselin v mléce a vyšší konzumace kyseliny linolové v náhradách mléčného 

tuku mohou zvýšit sklon к astmatu. Pokud malé děti nemají sklon к obezitě, nevadí jim 

vyšší podíl tuku ve stravě ani vyšší příjem nasycených mastných kyselin. Pak se jeví 

konzumace plnotučného mléka i mléčných výrobků v této skupině konzumentů jako 

příznivá. 

"Lidé s mléčnou stravou nejsou schopni vstřebávat všechny živiny ze stravy 

tak dobře, jako je tomu u osob, které mléko nekonzumují." 

Řada faktorů, obsažených v mléce, zvyšuje např. vstřebávání vápníku. K nim patří 

vitamín D, mléčný cukr a esenciální amonikyselina lysin. Rovněž tuk a lecitin, obsažené 

v mléce, umožňují resorpci všech vitamínů rozpustných v tucích ( A, D, E, К ). Mléčný 

tuk se díky svému složení vstřebává lépe než tuk z jiných živočišných nebo rostlinných 

zdrojů. Konzumace mléka nemá žádný vliv na produkci a sekreci trávicích enzymů, 

proto je zhoršená resorpce živin z potravy v důsledku konzumace mléka vyloučena. 

Toto zjištění je zásadní opět u dětí školního věku a adolescentů, kteří mají zvýšenou 

potřebu vitamínů i minerálních látek. [24, str. 147 ] 

Obdobné názory zastávají i další autoři věnující se této problematice. J. Holec 

uvádí, že v pozdějším vývoji je mléko nahraditelné širokým spektrem potravin, ale i pak 

se požaduje jeho pravidelná konzumace. Nenahraditelným se pak stává při onemocnění 

a rekonvalescenci a také ve stáří, kdy má opět zvýšený význam. [7, str.36] 

I M. Teplý považuje mléko za jednu za základních složek výživy člověka. Jeho 

přínos vidí hlavně ve vyváženém přísunu všech hlavních složek potravy, které jsou v 

něm ve vyváženém poměru, mají vysokou biologickou hodnotu a jsou snadno 

vstřebatelné. Příznivě hodnotí i zakysané mléčné výrobky, které potlačují růst patogenní 

a nežádoucí mikroflóry v zažívacím traktu člověka. Společenský význam mléka a 
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mléčných výrobků je zvýšen tím, že jejich poslání nekončí jen výživou zdravých lidí. 

Jsou nezbytnou složkou výživy kojenců a dětí a uplatňují se i ve výživě starých lidí a při 

léčbě a rekonvalescenci nemocných. [28, str. 9, 10 ] 

V odborné literatuře, věnující se léčebné výživě, je mléko a mléčné výrobky 

doporučováno ve výživě batolat a dětí v předškolním a školním věku. Cení se hlavně 

obsah plnohodnotných bílkovin a dobře využitelný vápník. [ 9, str. 54 - 57 ] 

Mléko a mléčné výrobky jsou také každodenní součástí stravy u diabetu I. typu, 

který se převážně manifestuje v dětském věku. [ 13, str. 228 ] 
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3 MLÉČNÉ VÝROBKY 

Mléčné výrobky jsou takové výrobky, u kterých bylo použito mléko, a u nichž tvoří 

hlavní nebo největší podíl z použitých surovin bez ohledu na to, v jakém 

technologickém stavu do výrobku vstupuje. [ 15, str. 49 ] 

Škála mléčných výrobků je velmi široká a sortiment se stále rozšiřuje. I kdybych 

měla popsat jednotlivé výrobky velmi stručně, byla by tato kapitola velmi obsáhlá a 

popis mléčných výrobků není účelem práce. Proto /sem vybrala jen takové výrobky, 

které jsou distribuovány projektem "Školní mléko". Mezi ty patří konzumní mléka 

sterilovaná UHT ochucená i neochucená, zakysané mléčné výrobky konkrétně jogurty a 

tvarohové dezerty. 

3.1 Konzumní mléka sterilovaná 

Tato mléka se vyrábí o různé tučnosti. Převážná část se připravuje systémem UHT 

(Ultra High Temperature) a aseptický plní do obalů, jen výjimečně se používá sterilace 

v obalu po naplnění. Jejich trvanlivost se pohybuje od 2 do 6 měsíců, výjimečně déle a 

tyto výrobky není třeba skladovat v chladničkách. Přestože jsou voleny způsoby 

sterilace tak, aby byla co nejšetrnější a poškození mléka co nejmenší, je prodloužené 

trvanlivosti dosaženo za cenu mírně snížené hladiny vitamínů skupiny B. 

3.2 Jogurtové výrobky 

Jogurty jsou kysané mléčné výrobky získané kysacím procesem z pasterovaného 

zahuštěného mléka s různým obsahem mléčného tuku za použití určitých 

mikroorganismů, tzv. Jogurtové kultury". Ta vyvolává charakteristické biochemické 

změny provázené zvýšením kyselosti, vysrážením mléčných bílkovin a tvorbou 

aromatických látek. [ 2, str. 130 ] 

Jogurtové kultury obsahují mikroorganismy druhu Streptococcus thermophilus a 

Lactobacillus bulgaricus ve vhodném poměru. Kultura může být doplněna speciálním 

druhem mikrobiální kultury, která zvyšuje nutriční a biologickou hodnotu výrobku. 

Charakteristickým znakem jogurtů je přítomnost živé aktivní mikroflóry. 

Jogurt vysoké jakosti musí po nabrání ulpět na kolmo postavené lžičce, aniž by se 

jeho hmota chvěla jako želé a aniž by se lžičky stékala jako kapalina. 
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Chuť jogurtu ovlivňují čtyři základní faktory: mléčné přísady, kyselost, sladidlo a 

jeho intenzita a ochucující složky a jejich intenzita. 

Kysaná mléka a jogurty obsahují řadu biologicky aktivních látek, které příznivě 

ovlivňují lidské zdraví. Jsou to především živé ušlechtilé bakterie mléčného kysání, 

které mají spolu s bílkovinami mléka, které přeměňují na peptidy, vlastnosti 

antimikrobiální, protirakovinné, antihypertenzívní a imunomodulatorní . Působí také 

jako nosiče minerálních látek. Klinickými testy bylo zjištěno, že jogurty působí jako 

složka ochranné bariéry ve vazbě na imunitní systém střevního traktu. Celkově působí 

všechny živé mikroorganismy přítomné v jogurtu příznivě na funkci trávicího traktu a 

spolupůsobí pro omezování vlivů působících na vznik nádorových onemocnění. 

Zakysané mléčné výrobky se význačně uplatňují i v některých léčebných výživách a 

dietách. Známý je rovněž příznivý vliv při potlačení nežádoucí střevní mikroflóry, 

zejména po léčbě antibiotiky. [ 2, str. 131 ] 

Bylo také zjištěno, že vstřebávání laktózy při konzumaci jogurtů je příznivější než u 

nekysaných mléčných výrobků. Zakysané mléčné výrobky obsahují nižší procento 

laktózy, protože byla z velké části přeměněna na kyselinu mléčnou. 

Rovněž použité přísady (ovoce, obiloviny, vláknina, ...) působí příznivě na zdraví 

spotřebitele. Ovocné přísady by měli být velmi kvalitní, mít výraznou chuť, barvu i 

aroma, tak, aby i ve směsi s jogurtovým krémem byly dostatečně výrazné. Používá se 

komponent slazených cukrem, nebo pro výrobu jogurtů se sníženým energetickým 

obsahem, nebo vhodných pro diabetiky, slazených umělými sladidly. Nízkoenergetické 

jogurty bývají často označovány jako „light". Používané ovocné přísady bývají 

konzervované přídavkem cukru, eventuelně dalšími povolenými konzervačními 

prostředky, ale častěji jsou sterilované. 

I když к ochucení jogurtů se nejčastěji používá přísad ovocných, je možno použít i 

přísady jiné. Vyrábějí se jogurty s přísadou čokolády, nugátu, medu, ořechů i dalších. 

Jogurt je dále důležitou složkou lehkých majonéz a některých dresinků. [ 2, str. 130 ] 
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3.3 Tvarohy 

Tvarohy je možno rozdělit podle použití na tvarohy jako finální výrobky a na tvarohy 

sloužící jako surovina, či polotovar pro výrobu tvarohových výrobků nebo sýrů. Podle 

principů výroby se tvarohy rozdělují do dvou skupin. Jde o tvarohy vyrobené bez 

přídavku syřidlových enzymů, kde se mléčné bílkoviny vysráží pouze kyselinou 

mléčnou, která vzniká při mikrobiálním rozkladu laktózy. Tímto způsobem se vyrábí 

tvrdý tvaroh ( na strouhání ) a tvaroh průmyslový, sloužící jako základní surovina pro 

výrobu kyselých sýrů. 

Všechny ostatní tvarohy se vyrábějí tak, že vysrážení mléčných bílkovin z mléka se 

spoluúčastní syřidlové enzymy i kyselina mléčná vzniklá mléčným kysáním. 

Tvaroh na strouhání má vysoký obsah lehce stravitelných plnohodnotných bílkovin 

a minerálních látek, zejména vápníku, prakticky neobsahuje téměř žádný tuk. 

Měkký tvaroh se vyrábí z odtučněného mléka, při výrobě tučného tvarohu se 

použije к výrobě mléko o takové tučnosti, aby konečný výrobek obsahoval požadovaný 

podíl tuku, nebo se do tvarohu vyrobeného z beztukého mléka přimíchá potřebný podíl 

smetany. Klasický měkký tvaroh má 25 % sušiny, obsah tuku je nižší než 0,5 %. U 

tučného tvarohu se obvykle udává tuk v sušině, který bývá 10 %, 20 % nebo 40 %. 

3.3.1 Výrobky z tvarohu 

Tvarohové výrobky můžeme rozdělit na výrobky čerstvé a výrobky s prodlouženou 

trvanlivostí, tepelně ošetřené, termizované. 

Typickým čerstvým tvarohovým výrobkem je smetanový krém - např. Pribináček. 

Vyrábí se z tvarohu se zvláště jemnou konzistencí. Po vychlazení se do tvarohu přidá 

smetana, cukr a ochucovací přísada, nejčastěji vanilin, kakaový prášek, nebo ovocná 

komponenta. Smetanový krém má příjemně nakyslou smetanovou chuť 

s charakteristickou příchutí podle druhu ochucení. Krémy obvykle obsahují 42 % 

sušiny, z toho je 15 % cukru a 17 % tuku ( 40 % tuku v sušině ). 

Vedle smetanových krémů se vyrábí celá řada čerstvých tvarohových 

Pomazánek,různě ochucených. 
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Další početnou skupinu tvoří tvarohové dezerty - termixy. Základ tvoří tvaroh, 

který je dále natučňován přídavkem másla nebo smetany a ochucován přídavky 

ovocných a zeleninových komponent,kakaa , vanilky a další. Tyto výrobky jsou 

termizovány, takže se zničí podstatná část mikrobů, ale výrobek má výrazně 

prodlouženou trvanlivost. Jeho nutriční hodnota je oproti čerstvým výrobkům nižší. 

[15, str. 65-66] 
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4 NÁKUP A SKLADOVÁNÍ MLÉČNÝCH VÝROBKŮ 

Nákup nekvalitních nebo jinak závadných potravin může vést až к vážným 

zdravotním komplikacím, proto by spotřebitel měl znát základní údaje o způsobu 

skladování daného výrobku. Zásadou je nekupovat výrobky, které jsou skladovány 

špatně. 

Mléko a mléčné výrobky distribuovány v projektu „Školní mléko" jsou upraveny 

technologií UHT, takže je řadíme mezi trvanlivé. Přesto je znalost správného nákupu a 

skladování zásadní z hlediska hygienické nezávadnosti. 

Netermizované nebo nesterilované mléčné výrobky by se obecně mfely uchovávat 

při nízkých teplotách nad nulou, ale nesmí zmrznout. Vyšší teploty jsou stanoveny pro 

trvanlivé druhy výrobků. 

Konkrétní vyhláška určuje, že trvanlivé mléko, smetana a ostatní trvanlivé mléčné 

výrobky se uvádějí do oběhu při teplotách do 24 °C. V letním období, kdy teplota v 

neklimatizovaných prodejnách může stoupnout až na 30 i více stupňů, je ponechávání 

trvanlivých mléčných výrobků při teplotě prostředí prohřeškem proti předpisům, který 

může negativně výrobek poznamenat. Trvanlivost mléka je výrobcem stanovena na 

určitou dobu právě za předpokladu, že při skladování budou dodrženy předepsané 

teploty. 

Podstatně nižší teploty se musí dodržovat u všech ostatních mlékárenských 

výrobků. Ty se do oběhu uvádějí při teplotě od 4 do 8 stupňů. Jde o rychle zkazitelné 

výrobky, u kterých vyšší teploty umožňují rozvoj nežádoucí mikroflóry, která 

potravinu znehodnotí. 

Nikdy se nesmí konzumovat mlékárenské výrobky s porušeným obalem. Např. 

kartony velmi dobře chrání mléko, pokud není jejich celistvost narušená. Stačí nepatrná 

trhlinka nebo jiná netěsnost a obsah je napaden mikroorganismy, které potravinu 

znehodnotí. 

Podezřelé jsou také výrobky, které mají nedostatek v označení. Na obale výrobku 

musí být uveden jeho název a druh, objem nebo hmotnost, data použitelnosti nebo 

minimální trvanlivosti, obsah tuku a složky výrobku. 
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Výrobky označené "spotřebujte do:", nesmí být po uplynutí stanovené doby 

prodávány ani vystavovány. Nesmějí být nabízeny ani za sníženou cenu jako nějaký 

výprodej. 

Výrobky označené "doba minimální trvanlivosti do:" se mohou po uplynutí 

stanovené doby prodávat jen tehdy, jsou - li zdravotně nezávadné, odděleně uložené a 

označené tak, aby spotřebitel nebyl na pochybách, že kupuje prošlou potravinu. I tyto 

výrobky musí být uloženy při stanovených teplotách. 

Obsah kontaminantů a mikrobiologické znehodnocení si zákazník ověřit nemůže. 

Za něj to dělá specializovaná kontrola a její kvalifikovaní inspektoři. [ 27, str. 158 ] 
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5 VÝŽIVA DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU A ADOLESCENCI 

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

narození až do dospělosti. Je hybným činitelem všech metabolických procesů 

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

postižení růstu, vývoje zdravotního stavu dítěte i dospělého člověka. 

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

ke snížení celkového energetického příjmu, příjmu tuků a živočišných bílkovin. Bylo 

doporučeno snížení spotřeby tučného mléka a masa či masných výrobků. Naopak bylo 

doporučeno zvýšit spotřebu zakysaných mléčných výrobků s nízkým obsahem tuku, 

nízkotučných mléčných výrobků a nízkotučných druhů masa. Dává se přednost 

zařazování potravin s nízkou energetickou, ale vysokou biologickou hodnotou. Je 

doporučena zvýšená konzumace ryb a rybích výrobků. [ 14, str. 22 ] 

Tato doporučení platná pro dospělou populaci jsou s některými odchylkami platná i 

pro populaci dětí. Je nutné si uvědomit, že růst a vývoj dítěte je proces, který vyžaduje 

širokou škálu živin a jednotlivých látek. [ 13, str. 125 ] 

5.1 Potřeba energie 

Rozdíly v příjmu energie jsou závislé na věku, pohlaví, hmotnosti, výšce či 

tělesnému povrchu, na zdravotním stavu a dalších faktorech. Dětský organismus 

potřebuje velkou část energie ke své fyzické aktivitě. 

Např. z energetické potřeby pětiletého dítěte je 50 % energie určeno к zajištění 

bazálního metabolismu, 12 % к zajištění růstu tkání, 7 % tvoří ztráty stolicí, 5 % tvoří 

specificko-dynamický efekt potravy ( zvláště bílkovin ) a zbývajících 26 % je potřeba 

Pro pohybovou aktivitu dítěte. Školní děti mezi 6. - 12. rokem života jsou v období 

Pozvolného růstu ( na rozdíl od věku kojeneckého a adolescentního, kdy probíhají 

růstové akcelerace ). Energetickou potřebu mají pouze asi o 800 kJ vyšší než děti 

Předškolního věku, tzn. asi 8 000 kJ. V době dospívání se potřeby energie více zvyšují a 

diferencují, u chlapců je potřeba energie vyšší. 

Nedostatek nebo nadbytek energie působí nepříznivě na metabolické procesy 

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

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

celkový zdravotní stav dítěte a pohybová aktivita. [ 34 ] 
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5.2 Potřeba živin 

5.2.1 Sacharidy 

Sacharidy jsou významným zdrojem energie. Zvláště energeticky významné jsou 

monosacharidy a disacharidy. Uvádí se, že 80 - 90 % energie, kterou pro organismus 

zajišťují sacharidy, se ve střevě absorbuje ve formě glukózy. Zdrojem glukózy jsou 

zvláště potraviny s obsahem sacharózy a škrobu. Množství laktózy u dětí starších 

jednoho roku je již málo významné. Komplexy sacharidů tvoří oligosacharidy a 

polysacharidy. Polysacharidy jsou základem vlákniny. Vláknina významně ovlivňuje 

trávicí procesy, má význam v prevenci některých zdravotních obtíží či civilizačních 

onemocnění až do dospělosti. 

5.2.2 Tuky 

Přítomnost tuků je nezbytná pro adekvátní průběh metabolických procesů. 

Nezastupitelné jsou především esenciální mastné kyseliny. Nedostatečný příjem tuků ve 

výživě dítěte nižší než 27 % celkového energetického příjmu má za následek klinické 

změny související s nedostatkem vitamínu A. Podíl tuku na energetické potřebě 

předškolního a školního dítěte by se měl pohybovat mezi 30 - 35 %. Tuky jsou 

významnou součástí výživy dítěte a měly by být ve výživě obsaženy v odpovídajícím 

množství a pestrosti ( mléko, máslo, drůbež, ryby, rostlinné oleje ). 

5.2.3 Bílkoviny 

Potřeba bílkovin pro děti předškolního až adolescentního věku je dobře známa. К 

tvorbě svaloviny a ostatních tkání organismus vyžaduje vysoce biologicky hodnotnou 

bílkovinu. Nutriční hodnota bílkovin je definována jejich schopností zajistit dusík a 

aminokyseliny pro jaterní tkáň a metabolismus, biologická hodnota je charakterizována 

Procentem dusíku využitého organismem к dusíku bílkovin resorbovaného střevním 

traktem. Resorpce bílkovin je ovlivňována schopností jejich trávení enzymatickým 

systémem trávicího traktu. Bílkoviny živočišného původu jsou ve srovnání s 

bílkovinami původu rostlinného ve všech výše uváděných parametrech výhodnější. Je to 

zvláště patrné v zásobení organismu tzv. esenciálními aminokyselinami, zvláště lysinu a 

aminokyselinami s obsahem síry. Potřeby esenciálních aminokyselin jsou největší u 
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kojenců, s věkem tato potřeba klesá, u dětí je však podstatně vyšší než u dospělých. 

Nadměrný přívod bílkovin dětem však také nesvědčí. 

5.3 Potřeba některých vitamínů a minerálních látek 

Potřeba vitamínů u dospívajících je vyšší, zvláště u chlapců. U adolescentů bývá 

často nedostatečný příjem vitamínu A, dále i některých vitamínů skupiny B. Rovněž 

vitamín C, potřebný mimo jiné к syntéze kolagenu, může při růstové akceleraci chybět 

v jídelníčku dospívajících. Prevencí těchto deficitů je konzumace pestré stravy, která by 

měla obsahovat čerstvou zeleninu a ovoce, celozrnné obiloviny, ryby, libová masa a 

mléčné výrobky. U minerálních látek je častý deficit železa, vápníku a jódu. Všechny 

tyto minerální látky jsou pro správné fungování metabolických procesů nezbytné a 

jejich potřeba v období adolescence stoupá. К jejich správnému příjmu vede opět pestrá 

strava. [ 13, str.125-132 ] 

Vápník se ve většině literatury doporučuje hradit z mléčných zdrojů, uvádí se, že 

rostoucí děti by měly vypít dvě sklenice mléka denně, stejně jako adolescenti. 

[ 5, str.51 ] 

5.4 Obezita u dětí 

Řada autorů a publikací dává mléko a mléčné výrobky do přímé souvislosti se 

vznikem řady onemocnění. Proběhlo několik studií na toto téma, ale výsledky jsou 

nejednoznačné nebo je opačná názorová strana neuzná, a tak má laická veřejnost často 

dost zkreslené představy o působení mléka a mléčných výrobků na organismus. 

Jednou z chorob, které jsou dávány do souvislosti s mlékem je obezita a s ní 

související kardiovaskulární onemocnění. Rizikem je v tomto případě hlavně mléčný 

tuk, který jako tuk živočišný obsahuje převážně mastné kyseliny nasycené. Obsah 

mastných kyselin v mléce je ale velmi proměnlivou veličinou, závisející zejména na 

stravě dojnic, proto mléko nadojené v létě má vyšší podíl mastných kyselin 

nenasycených než mléko zimní. [ 7, str. 20 ] 

I živočišné bílkoviny, jejichž nadměrný přísun byl pokládán za rizikový faktor 

vzniku obezity, zřejmě nehrají tak velkou roli. Podle nejnovějších informací je nutné 

omezit spíše sacharidy, zatímco podíl bílkovin není nutné snižovat, pokud bude vhodně 

zvoleno spektrum používaných druhů. Je ovšem vědecky podloženým faktem, že 
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nadměrný příjem bílkovin v raném dětství zásadním způsobem zvyšuje riziko vývoje 

nadváhy s jeho přetrváním do dospělosti. Převažujícími zdroji bílkovin u dětí jsou často 

produkty mléčného původu počínaje slazeným mlékem přes všechny možné formy 

jogurtů a především přeslazených mléčných produktů, jejichž sortiment stále roste a 

svým složením čím dál více směřuje do kategorie zcela nevhodných cukrovinek. 

Vhodné jsou mléčné produkty méně tučné a především zakysané. Předčasný a později 

nadbytečný příjem nevhodných ( slazených ) mléčných výrobků je zřejmě jednou z 

hlavních příčin stoupajícího výskytu nadváhy a následných zdravotních potíží. 

[ 3, str. 37, 49 ] 

Za nevhodnou přesnídávku pro všechny děti, tím spíše pro ty, které trpí nadváhou, 

považuje P. Fořt "mléčné svačinky", podávané dětem na nižších stupních základních 

škol. I většina odborníků na výživu přiznává, že reklamou masivně propagované 

přeslazené mléčné dezerty a tyčinky "plné mléka" nejsou vhodné. [ 3,str. 107 ] 

Podobný názor je publikován i Společností pro výživu, kdy K. Ošancová uvádí ve 

výživových doporučeních pro děti, že do dvou let mohou konzumovat i tučnější mléko a 

mléčné výrobky, děti starší přednostně nízkotučné druhy. [ 14, str. 29 ] 

J. Jonáš ve své literatuře v souvislosti s obezitou dětskou i dospělých uvádí, že 

kravské mléko a maso patří k nejbohatším zdrojům nasycených mastných kyselin a 

naopak mají nulový obsah vlákniny a vitamínu C. Jedná se tedy o potraviny, které se 

mají v jídelníčku co nejvíce omezovat nebo ještě lépe zcela vynechat. [ 20, str. 40 ] 

Zásadní vliv na vznik dětské obezity má opět kojení, respektive umělá kojenecká 

výživa. Děti kojené do jednoho roku věku nebo i déle mají menší výskyt obezity než 

děti, které byly kojeny kratší dobu nebo nebyly kojeny vůbec. 

Podle mých zkušeností má na rozvoj obezity u dětí velký vliv rodinné prostředí a 

způsob stravování. V rodinách, kde jsou obézní oba rodiče je samozřejmě předpoklad 

jisté genetické dispozice, ale velkou roli sehrává sociální prostředí ve smyslu přístupu к 

Jídlu. Tedy kdy a co se jí, zda se u jídla setká celá rodina, jestli se jí v klidu atd. 

Nevhodné stravovací návyky ( možná by bylo vhodnější použít slovo zlozvyky ) se 

spolu s nevhodným složením jídelníčku a energeticky náročnými technologiemi úpravy 

( např. smažení nebo pečení ) přenáší generačně dál a dál. Škola má pak poměrně 

omezené možnosti rozbít tento začarovaný kruh. 
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5.5 Alternativní výživové směry v dětském věku 

Alternativní nebo netradiční výživové směry se v České republice více rozšířily v 

posledních letech. Zahrnujeme do nich takové způsoby stravování, které neodpovídají 

posledním vědeckým výzkumům a doporučením lékařům. V obecném povědomí jsou 

tyto směry považované za karenční neboli nedostatkové, což nemusí být vždy pravda. 

Všechny tyto směry se ale shodně vyznačují omezením nebo úplným vypuštěním 

některých potravin nebo celé skupiny potravin z jídelníčku. Z tohoto důvodu jsou 

nedostatečnou výživou ohroženy především děti, u kterých se při nedostatku živin a 

energie objevuje zhoršený růst a vývoj. 

Vegetariánství je netradiční výživový směr, který se v České republice více rozšířil 

po roce 1989. Vegetariánství má různé typy, jejichž zastánci ze svého jídelníčku 

vyřazují různé skupiny potravin, obecně potraviny živočišného původu, nejčastěji maso 

červené i bílé, vejce, mléko a mléčné výrobky a jiné živočišné produkty. Každý 

vegetarián tedy musí být z výživového hlediska posuzován právě na základě typu stravy 

a množství vynechávaných potravin. 

Semivegetarián = absolutní vyloučení některých částí živočišné stravy: 

pulo-vegetarián - konzumuje pouze kuřata 

pisco-vegetarián - konzumuje pouze ryby, korýše a měkkýše 

Tato strava je velmi rozšířena v západní Evropě a Americe, jejím základem jsou 

Potraviny rostlinného původu doplněné o nízkotučné mléčné výrobky a občasnou 

konzumaci ryb a drůbeže. Tento výživový směr je totožný s antisklerotickou dietou a je 

Považován za optimální pro osoby s ukončeným růstem. 

^égetanán = nekonzumuje maso: 

monovegetarián - konzumuje pouze určitou skupinu živočišných produktů: 

lakto-ovo-vegetarián - mléko a vejce 

lakto-vegetarián - pouze mléko a mléčné výrobky 

vegan - nekonzumuje žádnou živočišnou stravu 

Ne všechny tyto diety jsou nedostatkové, ale obecně se dá říci, že čím víc omezení 

kladou, tím větší je pravděpodobnost, že v nich budou chybět nějaké potřebné složky. 

Rozumně sestavené vegetariánské diety mají i některé přednosti : 
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* vyšší obsah vlákniny, některých vitamínů a minerálních látek 

* obsahují méně tuku 

* snáze udržují přiměřenou tělesnou hmotnost 

* podporují peristaltiku 

* snižují krevní hladinu lipidů včetně cholesterolu 

Obecně se dá říci, že pokud vegetariánská dieta obsahuje dostatek mléčných 

výrobků a vajec a je správně sestavená, neohrožuje zdraví dospělých a je únosná i pro 

děti. 

To naprosto neplatí o veganské dietě. Je známo, že kojenci a děti živené touto 

stravou se vyznačují opožděným růstem, je u nich zvýšené riziko chudokrevnosti a 

křivice a trpí nedostatkem В12 a jódu. 

Z hlediska biochemických a hematologických ukazatelů se jako nejvhodnější strava 

jeví semivegetariánská, tj. strava s hojností ovoce a zeleniny, obilovin, doplněna občas 

bílým drůbežím masem a rybami. 

Postoj zdravotnických profesionálů bývá charakterizován spíše negativními postoji 

a obavou z rizik nutriční insuficience, které vyplývají z toho, že v rostlinné stravě jsou 

deficitní vitamíny D а В12, vyšší vícenenasycené mastné kyseliny, v menším množství 

obsahuje tato strava esenciální mastné kyseliny, karnitin, kalcium a některé složky 

Potravy se hůře utilizují - železo, vápník, zinek. [ 13, str. 135 ] 

Většina vegetariánů se o výživu velmi zajímá a dbá na její vyváženost a pestrost. К 

hlavní zdrojům bílkovin ve vegetariánské stravě patří : celozrnné obiloviny, luštěniny, 

zelenina, oříšky, semínka, seitan, sójové výrobky, mléčné výrobky, vejce. 

Vegetariánský názor na živočišné bílkoviny se od názoru odborníků na výživu 

Propagujících smíšenou stravu různí. Tvrzení, že živočišné produkty jsou zdrojem všech 

esenciálních aminokyselin v poměrech přibližně odpovídajících tomu, co lidské tělo pro 

své zdraví potřebuje, vegetariáni neuznávají a tvrdí, že i rostlinné zdroje obsahují 

všechny esenciální aminokyseliny. Místo dělení na plnohodnotné a neplnohodnotné 

bílkoviny dělí vegetariáni potraviny podle bílkovinné stravitelnosti. Rostlinné potraviny 
m aj í stravitelnost horší ( mimo izolované sójové bílkoviny ). Přesto vegetariáni uvádějí, 

že jsou rostliny schopny malému dítěti dodat potřebné množství bílkovin, pokud jsou ve 

stravě zastoupeny v dostatečném množství a kvalitě. [31, str. 68-70 ] 
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K vlastní konzumaci mléka a mléčných výrobků u dětí vegetariánů je důležité znát 

výzkum prováděný v roce 1997 americkou společností Roper u vegetariánů v USA. 

Jedním z mnoha poznatků shromážděných v rámci výzkumu bylo, že přibližně polovina 

až třetina vegetariánů jsou ve skutečnosti vegani. Z tohoto údaje samozřejmě vyplývá, 

že zbývající polovina až dvě třetiny vegetariánů jí mléčné výrobky a/nebo vejce. Tyto 

živočišné produkty jsou zdrojem vitamínu Bi2, vápníku a zinku, ale ani přesto jejich 

účinek není vegetariány posuzován jako jednoznačně pozitivní. 

Protože mléko, mléčné výrobky a vejce jsou živočišného původu, mohou obsahovat 

znečišťující látky. Také představují určitý zdroj cholesterolu, nasycených tuků, mají 

velmi málo vlákniny. Vegetariáni také poukazují na to, že bílkovina kravského mléka je 

nejčastější potravinový alergen, projevující se u dětí chronickými záněty uší, zácpami a 

dalšími problémy. 

Pokud se tedy vegetariáni a jejich děti rozhodnout konzumovat mléko a výrobky z 

vybírají si výrobky z ekologických farem, které jsou upraveny přírodně jako je bílý 

plnotučný jogurt, do kterého přidávají ovoce nebo sladidlo. Také je u nich oblíbený 

kefír, který vzniká na podobném principu jako jogurt. [31, str. 100 - 101,206 ] 

Makrobiotika není jen způsob stravování, je to celá filosofie, a výživa je jen 

jednou složkou. Pokud makrobiotickou stravu hodnotí odborníci na výživu, definují ji 

jako vegetariánskou stravu, založenou na rovnováze potravin se znaky "jin" a "jang". 

Skládá se většinou z cereálií, zeleniny, různých čajů, mořských řas a sójových výrobků. 

Od stoupenců makrobiotiky se očekává, že postupně omezí sortiment potravin a 

nakonec jejich stravu bude tvořit jen neloupaná rýže. Vzhledem k široké škále 

makrobiotických diet nelze stravu hodnotit paušálně, ale nebezpečí karencí je 

nepoměrně větší u striktních diet než u benevolentnějších. Riziko je také větší u 

těhotných a kojících žen a u dětí, zejména malých, mimo jiné také proto, že strava je 

velmi objemná. U striktní makrobiotické stravy je také problém uhradit všechny 

esenciální aminokyseliny. 

Podle současných znalostí makrobiotická strava není vhodná pro dospělého 

zdravého člověka, ale zejména ne pro těhotné a kojící ženy a děti a rozhodně ne pro 

nemocného člověka. [ 14, str. 36 ] 

Sami makrobiotici tvrdí, že jejich strava vycházející z východních kultur a filosofie 

je mnohem zdravější a vyváženější než tzv. strava západní a uvádějí řadu tvrzení na toto 
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téma. Jednou z autorek a zastánkyní makrobiotiky je Jarmila Průchová, která se tématu 

mléka a jeho účinkům věnuje delší dobu a ve své knize " Pravda o mléce - jak ji 

potvrzuje věda " uvádí tvrzení o nezdravosti a škodlivosti mléka. Uvádím nejzásadnější 

z nich. 

Autorka hned v úvodu odmítá konzumaci mléka a odsuzuje např. zavedení 

mléčných svačin do škol. 

Biochemik Collin Cambell, který celý život studoval souvislost mezi živočišnou 

stravou a rakovinou uvádí, že čím více je strava založená na rostlinných potravinách, 

tím jsou lidé zdravější, což samozřejmě platí i pro rakovinu. Poukazoval ne to, že 

Holandsko má největší výskyt rakoviny prsu na světe. Příčinou není často citované 

první těhotenství, ale podle Cambella hraje větší roli věk první menstruace. Holandské 

dívky začínají menstruovat zhruba kolem jedenácti až dvanácti let a do klimakteria 

přichází až okolo padesátky, takže doba plodnosti je relativně dlouhá. Ta souvisí i s 

působením hormonu estrogenu, který způsobuje zvýšené riziko rakoviny prsu. Strava 

bohatá na živočišné bílkoviny a tuky způsobuje, že ženy rychleji rostou a tím zvyšují v 

těle množství estrogenu. Mléko je podle autora tekuté maso. Autor porovnává 

holandské ženy s Číňankami, které začínají menstruovat okolo 17 let a do přechodu 

přicházejí zhruba v pětačtyřiceti. Výskyt rakoviny prsu je v Číně výrazně nižší než v 

Evropě a USA. 

Připadá mi neobjektivní porovnávat ženy Evropanky s Číňankami. Antropologický 

se tyto ženy budou lišit jak v tělesných proporcích tak i v potřebách živin a 

metabolismu. Vývoj žen v Evropě a v Číně je z dlouhodobého hlediska rozdílný a toto 

téma by měl řešit tým složený z odborníků více oborů - sociolog, antropol, lékař apod. 

Není v tom špetka rasismu, spíš pohled člověka vzdělaného v biologii. 

J. Průchová uvádí, že při konzumaci kravského mléka se naše tělesné buňky mění a 

stávají se podobné buňkám kravským. Kravské bílkovinné a tukové molekuly jsou 

velmi odlišné od bílkovinných a tukových molekul mléka lidského. Lidé, kteří 

konzumují mléko a mléčné výrobky, mají tendenci být emocionálně, fyzicky i mentálně 

Pomalejší, méně čilí, hloupější - a přitom méně senzitivní. Mléčná strava poškozuje 

všechny orgány, nejvíce orgány reprodukční. Nepříznivé účinky se projeví jako 

hromadění hlenu a tuku kolem postižených orgánů, které postupně vede až к rakovině. 
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S odvoláním na Franka A. Oskiho uvádí autorka, že na všech dětských chorobách a 

postiženích ( včetně slepoty a hluchoty ) se spolu s cukrem podílí i mléko a mléčné 

výrobky. 

Tato tvrzení mi v dnešní době rozvoje genetiky připadají zvláště odvážná. Nechci 

tvrdit, že všechna poškození plodu jsou způsobena geneticky, ale pochybuji, že by 

mléko mělo tak výrazné negativní účinky. 

Nepříznivý vliv má mléko a mléčné výrobky také na kardiovaskulární systém. Zde 

autorka cituje kardiologa Kurta Ostera, který sdělil, že v mléce je obsažen enzym xantin 

oxidáza ( XO ), který napadá srdce, když vstoupí do krevního oběhu. Chemické 

působení xantin oxidázy v homogenizovaném mléce zjizvuje podle K. Ostera stěny 

artérií a srdeční tkáně. Tělo se snaží toto poškození napravit zvedáním cholesterolu v 

krvi a na poškozená místa tím ukládá ochranný tukový materiál, který způsobuje srdeční 

potíže. 

Chronické rýmy a kašle, objevující se u dětí, které konzumují mléko se dostavují 

kvůli nahromaděnému hlenu, který vzniká v procesu nedokonalého trávení této záludné 

potraviny. 

Konzumace mléka má také negativní vliv na psychiku a mentální vývoj. Američtí a 

orientální předkové, kteří kravské mléko nekonzumovali, mají lepší IQ než ostatní 

Příslušníci bílé či barevné populace. Alexander G. Schauss publikoval, že nadměrná 

spotřeba homogenizovaného pasterovaného kravského mléka může pomoci к rozvoji 

zločinnosti u mladistvých. Schauss porovnával stravu mladíků, kteří se už zapsali do 

kriminálních protokolů, se stravou dospívajících z podobných demografických kruhů, 

ale do té doby žijících bez deliktů. Zjistil, že chroničtí delikventi se vyhýbají 

obilovinám, zelenině, ořechovinám a ovoci a že denně přijímají v potravě nadměrná 

množství mléka nebo mléčných výrobků. [ 17 str. 9 - 14, 35 - 38,47 ] 

Makrobiotické děti by proto neměly pít kravské mléko ani konzumovat mléčné 

výrobky. Jako ideální náhradu za ně, uvádí "mléko" z ořechovin nebo semen, nebo 

"mléko" mandlovo-mrkvové. Tato informace mě velmi zaujala, proč podávat 

makrobiotickým dětem náhradu mléka, když je podle nich kravské mléko ve stravě 

Potravinou zbytečnou ? 

Všechna tvrzení o mléce jsou velmi radikální a laik má po přečtení této knihy pocit, 

že mléko je nebezpečnou potravinou, která způsobuje veškeré choroby. Myslím, že je 
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velmi důležité, aby vycházely i takovéto knihy, ale vždy je potřeba k nim přistupovat se 

zdravým rozumem a přečíst si knihy i z opačného pólu. 

S dětmi stravujícími se alternativními výživovými směry se pravděpodobně 

budeme ve školách setkávat častěji. Je důležité, aby všichni pracovníci měli o těchto 

výživových směrech alespoň základní a pravdivé informace. Děti stravující se přísným 

stupněm nějakého výživového směru nebudou pravděpodobně navštěvovat školní 

jídelnu a velmi často jsou ochuzeny o společně strávené chvíle se svými spolužáky 

např. na školách v přírodě nebo sportovních kurzech. Tím vším se odcizují svým 

spolužákům a můžou být s kolektivu dětí vyčleněny nebo se stát přímo obětí šikany. 

Šikovný pedagog by ve svých třídách měl odlišnost žáků naopak mírně vyzdvihnout a 

přiblížit toto dítě ostatním spolužákům. Tím nemyslím odsouhlasit všechna výživová 

omezení, ale spíše o nich s dětmi diskutovat a rozšiřovat jejich i své obzory. 
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5.6 Stravovací návyky 

Správné stravovací návyky jsou pro vývoj dítěte velmi zásadní, protože mohou 

ovlivnit jeho zdravotní stav po celý život. První zásady správné výživy se dítě učí doma 

a postupně v mateřské škole a na škole základní. Výživa v kolektivních zařízeních se 

opírá o vyhlášku ministerstva školství ČR, která stanovuje průměrné spotřeby 

vybraných druhů jednotlivých potravin na strávníka a den ( spotřební koš ). Dávky 

jednotlivých potravin jsou dány podle potřeb dětí, takže se liší dávky ve školách 

mateřských a základních. Závazná doporučení pro školní stravování by tak měla 

naplňovat potřeby výživy těchto dětí a měla by podporovat rozvoj stravovacích návyků, 

které jsou předpokladem udržení zdraví i v dospělosti. V mateřských školách jsou děti 

často konfrontovány s novými výživovými zvyklostmi, které se mohou lišit od zvyklostí 

jejich rodičů, na které jsou zvyklé z domova. Velmi často tak odmítají některá jídla, 

která se doma nepřipravují. V zájmu dítěte je proto nutná spolupráce rodičů se 

zaměstnanci mateřské školy. [ 30, str.49 ] 

Podobné problémy hrozí samozřejmě i ve škole základní, kde jsou stravovací zvyky 

odlišné od mateřské školy a dítě se musí adaptovat na nové podmínky. I tady je nutná 

spolupráce s rodiči, např. jídelní lístek na internetu, aby maminky věděly co jejich dítě 

během týdne jí, diskuse pracovníků školních jídelen s rodiči apod. 

Významným momentem ve výživě školního dítěte je snídaně. V rodinách je častým 

zlozvykem ranní spěch, kdy uspěchanou snídaní trpí především děti. Nedostatečně 

vypitý či malý šálek čaje nebo mléka ( které je potravinou ) opakovaně nestačí uhradit 

potřeby tekutiny dítěte po noci. Zavedení či zavádění pitného režimu ve školách se 

setkává s různými obtížemi. Ukazuje se přitom, že podání tekutin během vyučování 

Pomáhá zlepšit odolnost dítěte vůči vlivům školní zátěže. Otázkou je volba nápoje. Pití 

Přeslazených nápojů, ještě v kombinaci se sladkou snídaní vede к rychlému vzestupu a 

následně poklesu glykémie, což se může projevit únavou a poruchou pozornosti. К 

zajištění potřeby tekutin a současně i některých nutričních látek ( vápník, živočišná 

bílkovina ) je doporučeno podávání školního mléka. 

Dalším významným momentem ve výživě dítěte je školní stravování. To by mělo 

zajišťovat adekvátní potřeby dětí, proto je doporučováno snížení spotřeby vepřového i 

hovězího masa, másla a přeslazených ovocných výrobků, a zvýšení spotřeby drůbeže, 
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ryb, mléčných výrobků, luštěnin, chleba, čerstvé zeleniny a ovoce. Právě v období 

školního věku se upevňují stravovací návyky do dalšího života člověka, je proto 

důležité, aby se děti naučily stravovat správně, pestře a vyváženě. 

Základní škola znamená velkou změnu ve způsobu výživy dítěte. Nové zkušenosti, 

spojené s jídelní situací, mohou kladně i nepříznivě ovlivnit a spoluvytvářet jeho vztahy 

ve škole, učení, ke spolužákům a učitelům. Některé negativní zkušenosti, spojené s 

jídlem, mohou narušit spokojenost s vyučovacím procesem, mohou narušit jeho důvěru 

v učitele a spolužáky, jeho prožívání či dokonce psychické zdraví. V mnoha případech 

může nevhodná stravovací situace ve škole vést u malých školáků až к výskytu 

neurotických potíží. [ 5. str. 156 ] 

Již od školního věku, zvláště pak v období adolescence, se může nepříznivě 

uplatňovat návyk stravovat se v rozšiřujících se sítích restaurací, které nabízejí "fast 

foods". Relativně rychle připravená a ekonomicky únosná potrava z těchto restaurací je 

často deficitní pro některé esenciální složky výživy. Tato potrava je zvláště chudá pro 

příjem vápníku a vitamínu A. 

Období dospívání je plné rozporů, je to období hledání vlastní identity, sexuálního 

dozrávání, zvýšené emoční i sociální tenze. Toto se odráží i ve stravovacím procesu. 

Dospívající se stále častěji stravuje mimo domov, objevují se i rodinné konflikty, z 

čehož se pak vyvíjí i jiné komplikace. V tomto věku se zvyšují potřeby příjmu energie, 

jednotlivých živin i ostatních látek. U chlapců se více než u děvčat objevuje větší chuť к 

jídlu. Zdůrazňují se intersexuální tělesné i psychické rozdíly. Zvyšuje se tělesná 

aktivita, snaha o tělesnou dokonalost. Objevují se tendence к užívaní alkoholu, případně 

drog. Všechny tyto momenty přímo či nepřímo zasahují do stravovacího procesu, a tak 

ovlivňují bezprostředně i výhledově další život a zdravotní stav člověka. 

Stravovací návyky dítěte se formují v závislosti na stravovacích zvyklostech 

rodiny, vlivu prostředí i vlastních postojů к sobě samému. Výživa dětí a adolescentů je 

významným faktorem, který ovlivňuje celkový zdravotní stav člověka aktuálně i 

dlouhodobě. [ 13, str. 130 ] 
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6 PROJEKT ŠKOLNÍ MLÉKO 

6.1 Historie školního mléka 

Nápad podávát dětem mléko ve školách je starý zhruba 30 let a školní mléčné 

svačinky se dětem podávaly až do počátku devadesátých let. I já si pamatuji čtvrtlitrové 

sáčky s mlékem, které jsme si na prvním stupni mohli objednat. Bohužel literatura к 

tomuto tématu je velmi těžko к nalezení, a proto mě velmi potěšil článek "Ohlédnutí za 

akcí "Školní mléko", který vyšel v 3. čísle časopisu Výživa a stravování, ročník 2006. 

Autorkou článku je paní inženýrka Eva Šulcová, které jsem velmi vděčná i za 

informace, které mi osobně sdělila. 

Akce školní mléko začala v roce 1965 usnesením vlády o zajištění podávání mléka 

ve školách. Akci mělo zajišťovat ministerství školství. Zde ovšem začala řada 

problémů, které nám dnes přijdou neuvěřitelné nebo směšné, ale v 60. letech vše muselo 

být plánováno a co nebylo v plánu jako by neexistovalo. Prvním problémem bylo, 

rozdělit dílčí úkoly dalším centrálním orgánům. Jednalo se například o financování akce 

včetně odměňování potřebných pracovníků, zajištění sortimentu mléčných výrobků ve 

vyhovujícím jednoporcovém balení a hlavně jejich nezávadnost, v neposlední řadě i 

organizace dodávek. Všechny tyto i další úkoly nespadaly do působnosti ministerstva 

školství, ale zároveň nebyly přiřazeny jinam, takže o ně ministerstvo školství muselo s 

příslušnými centrálními orgány a institucemi jednat. 

Povinnost podávat dětem mléko nakonec převzaly odbory školství tahdejších 

krajských a okresních národních výborů, a to jak metodicky či inšpektorky školního 

stravování, tak především školní jídelny. Pro pracovníky školních jídelen se stala akce s 

mlékem poměrně velkou zátěží, protože počet těchto pracovníků zůstal stejný, ale 

přibyla jim agenda s poplatky od rodičů, zajišťování objednávek, faktury a samozřejmě 

i vlastní realizace podávání mléka několika stem dětem^ během velké přestávky. Po 

dlouhých jednáních bylo rozhodnuto, že nelze všechny povinnosti vložit na bedra 

pracovníků školních jídelen a jako distributoři mléka mohli být přijati např. školníci, 

uklízečky nebo jiní pracovníci školy nebo dobrovolníci z řad rodičů. Financování těchto 

distributorů bylo stejně nízké jako v současnosti, tenkrát 0,10 Kč za porci. 

Na začátku článku jsem vzpomněla čtvrtlitrové sáčky, v kterých jsme mléko 

dostávaly my, žáci z počátku 80. let. Forma podání mléka nebyla ale od začátku takto 
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jednoduchá. V šedesátých letech se mléko pro velkospotřebitele prodávalo v konvích o 

objemu 25 litrů. Tyto konve vozili dodavatelé časně ráno, kdy ještě ve školní jídelně 

nikdo nebyl, a tak se stávalo, že konví bylo méně, z některých byla část mléka odebrána 

atd. Největší problémy byly s počasím - v zimě mléko zamrzalo, v létě stálo na 

sluníčku. Konvové mléko bylo dle nařízení hygienické stanice nutno před podáním 

převářet ( z výše popsaného je logické proč ) a konve se měly po vyprázdnění vymývat, 

ale řada školních jídelen na to nebyla technicky vybavena. Největším problémem ale 

bylo, že děti odmítaly svařené mléko pít a to se pak ve velkém vylévalo do kanálu. 

Po velice dlouhých jednání se konvové mléko zavrhlo a bylo distribuováno ve 

ětvrtlitrových skleničkách. Mléko bylo pasterované, nemuselo se převářet a děti je pily s 

mírně větším zájmem než mléko konvové. Problémy se zamrzáním mléka v zimě a 

zahřívíním v létě však zůstávaly dál. Přepravka se sklenicemi však byla poměrně těžká a 

lahvičky byly vratné, takže distributoři je na konci přestávky museli od dětí vybrat, 

vypláchnout a spočítat. Ministerstvo školství sice podávalo na distribuci mléka v 

obalech nevratných a s delší trvanlivostí, ale pro to chyběl obalový materiál a stroje. 

Jednou z mála výhod skleniček bylo, že se v nich mohlo podávat i kakao, jehož obliba 

byla výrazně vyšší než u čerstvého mléka. Postupem času se přešlo již na mnou 

pamatované čtvrtlitrové sáčky, v kterých se podávalo i kakao nebo mléko ochucené. Po 

vypití se sáčky vyhodily a distributorům tak odpadla velká část práce. S úklidem 

velkého množství polyetylenových sáčků ale měla nejedna škola potíže. Velmi dobře si 

pamatuji na oblíbenou zábavu o velké přestávce - propíchnout sáček s mlékem a vyrobit 

mléčnou fontánu nebo shodit sáček z okna a vytvořit tím mléčnou bombu. Tyto 

problémy zmiňuje i pani inženýrka ve svém článku. К sáčkům mléka si děti z domova 

měly nosit slaměná brčka, kterými propíchly uzávěr skleničky později sáček. 

Slaměných brček byl ale nedostatek, tak byla povolena brčka umělohmotná, která děti 

po použití měly propláchnout vodou nebo je vyhodit a příště použít brčko nové. 

Sortiment mléčných svačinek se rozšiřoval na podávání kakaa nebo mléka 

zakysaného, později přibyla mléka ochucená, pribináčky a další tvarohové krémy a 

dokonce i vybrané sýry. Výrobky byly baleny v nevratných obalech a měly 

prodlouženou dobu trvanlivosti. Velkou popularitu mělo podávání mléčných svačin 

zdarma v oblastech se znečištěným ovzduším, zvláště v severních Čechách. [ 26, str.38 ] 

V 80. letech probíhala akce s mléčnými svačinami na většině škol základních a 

dokonce i středních školách. Rozšířeno bylo i podávání těchto svačin zdarma v 
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oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Mléčné výrobky byly dotované, tzn. jejich 

cena byla nižší než v obchodech a na některých místech byly podávány zdarma. 

Počátkem 90. let nabyly školské orgány přesvědčení, že peníze věnované mléčné akci 

poslouží lépe v jiné sféře školství a akce byla zrušena. A to i tam, kde byla bezplatná z 

důvodu špatného životního prostředí. Podávání mléka a mléčných výrobků se tak 

zastavilo do doby než s novou akcí přišla společnost Laktea. 

6.2 Vznik současného projektu 

Akci školní mléko začala pokusně uskutečňovat obecně prospěšná společnost 

Laktea v roce 1996 na základní škole v ulici Legerova v Praze. Přesvědčení o 

prospěšnosti projektu školní mléko, dosažené zkušenosti a zájem, který tato myšlenka 

vyvolala, vedl agenturu к založení samostatné neziskové organizace, která by byla 

schopna projekt uskutečnit ve skutečně masovém měřítku, tak aby přinesl potřebný 

efekt a pozitivně se promítl ve zlepšení zdravotního stavu dětí a mládeže. 

O. p. s. Laktea vznikla v srpnu 1996 a od září tohoto roku, kdy byla zapsána do 

obchodního rejstříku, začala kontaktovat základní školy. Na konci roku 1996, tedy po 4 

měsících, bylo mléko dodáváno do 33 základních škol. V závěru školního roku 1996/97 

to bylo již 85 škol a na konci školního roku 1998/99 odebíralo mléko 426 škol, tj. 

zhruba 10 % v České republice. 

V září 1999 vstoupil do projektu stát a začal dotovat školní mléko pro žáky prvních 

a druhých tříd, v září 2000 se dotace rozšířila i na žáky tříd třetích a od ledna 2001 pak i 

na žáky čtvrtých tříd. Od 6.3. 2001 mají nárok na dotované mléko a mléčné výrobky 

všichni žáci plnící povinnou školní docházku. Do konce roku 2000 si kupovali 250 ml 

krabičku dotovaného mléka za 2,50 Kč, od ledna 2001 za 3 Kč, od května 2004 za 3,50 

Kč. Za obdobnou cenu dostávají děti i další mléčné výrobky. Rozdíl v ceně hradí 

mlékárnám ze svého rozpočtu stát. Od 1.5. 2004 - vstupu České republiky do EU - mají 

výrobci možnost čerpat také dotace z jejich fondů. Bohužel tyto prostředky dnes nejsou 

plně využity. 

Už ve školním roce 2004/05 mělo podle dotačních pravidel zhruba milion českých 

dětí nárok na na přibližně 190 miliónů kusů mléčných svačin. Laktea, která zabezpečuje 

zhruba 80 % distribuce školního mléka a mléčných výrobků na celém území ČR, však 

dodala školám 16,2 mil. mléčných svačin - čtvrtlitrová balení mléka Smilky a jogurty. 
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Další 4 mil. svačin dodaly menší mlékárny, které zásobují školy ve svém okolí. Na 

dotacích se tak vyplatilo okolo 34 mil. korun z prostředků českého státu a zhruba 28 

mil. korun z EU. Nároky se tak zdaleka nevyčerpaly. 

Pro školní rok 2005/06 mělo být na projekt školní mléko vyčleněno ze státního 

rozpočtu 96 mil. korun a dalších 70 mil. z peněz Evropské unie. 

K tomu, aby se výrazně zvýšil zájem o školní mléko, je nutná skutečně masivní 

propagace a osvětová kampaň. Potřebné finanční prostředky na takovou akci ovšem 

Laktea nemá. I když se snaží získávat pro projekt nej různější sponzory z řad 

právnických i fyzických osob a usiluje i o státní podporu, moc úspěšní nejsou. Např. 

velké bankovní domy a průmyslové podniky sponzorují především sport, kde se spíše 

zviditelní. [ 22, str. 147 ] 

Vedle neatraktivnosti mléka pro děti je problémem i nechuť ředitelů a učitelů 

mléko odebírat. Cítí se přetíženi, nedostatečně ohodnoceni a objednávání mléka a jeho 

distribuce je pro ně práce navíc. Paradoxně s postupným rozšiřováním dotací na žáky 

všech devíti tříd základních škol a na všechny vyučovací dny rostly nároky na objem 

prací s tím spojený a klesala ochota pedagogů se školním mlékem zabývat. A tak asi 

třetina českých škol neumožňuje svým žákům mléko dostávat. 

Ve snaze více motivovat školy к distribuci mléka zvolila Laktea ve školním roce 

2005/06 novou strategii při zaměření soutěží. Zatímco v minulých letech byla soutěž 

zaměřena pouze na děti, v tomto roce je i pro distributory ve školách a celé školy. Letité 

zkušenosti ulázaly, že zájem dětí je odvislý od zájmu pedagogů a distributorů. Soutěže 

nazvané Smilky - výhra pro celou školu se na podzim 2005 zúčastnilo více než 2400 

škol. Jejím cílem bylo zvýšit konzumac mléka Smilky. Školy mezi sebou soutěžily v 

jednotlivých regionecha byly rozděleny podle velikosti do tří kategorií: do 100 žáků, od 

101 do 300 žáků a nad 301 žáků. Celkem tak bylo v České republice odměněno 126 

škol, přičemž vítězové v každé kategorii dostali finanční odměny v hodnotě 15 000 

korun, druzí v hodnotě 7000 korun a školy na třetím místě 3000 korun. Školy mohou 

vyhrané částky použít dle vlastního uvážení. 

Význam mléka a mléčných výrobků ve výživě dětí a mládeže Laktea propaguje i ve 

sdělovacích prostředcích. Pravidelně jsou vydávány tiskové informace o novinkách v 

programu Školní mléko a zájmu dětí o mléko, pořádají se tiskové konference, 
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zveřejňovány jsou články lékařů - odborníků na výživu. Pravidelně se Laktea účastní na 

Mezinárodních konferencích o školním mléce. 

Uvážíme-li, že prvních 34 škol začalo u nás odebírat tehdy ještě nedotované mléko 

v roce 1996, pak současných 2700 škol odebírajících milióny krabiček je úspěch, který 

oceňuje většina vyspělých zemí. [23, str. 37 ] 
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6.3 Vývoj programu školního mléka do vstupu ČR do EU 

Rok Legislativa Finanční podpora 
Zap 

základních 
škol 

ojeno : 

žáků 

Dodáno ks 
mléčných 
svačinek 

1999 

září - prosinec 1999 
Nařízení vlády č. 201/1999 Sb., 
kterým se stanoví pravidla pro 
poskytováni dotace pro posíleni 
spotřeby mléka u žáků prvních a 
druhých tříd základních škol 

9 mil. Kč 3 016 
193 545 1. a 

2. tř. 

2 875 333 
záři až 

prosinec 

2000 

leden - prosinec 2000 
Podpůrný program 1. M podpora 
spotřeby mléka a zýsady, kterými se 
stanovuji podmínky proposkytovánl 
finančních podpor na základě podpůr 

29 mil. Kč 2 882 

263 550 1. a 
2. třída v lednu 
až červnu 1. -
3. třída v září 
až prosinci 

9 694 271 5 
266 635 v 
lednu až 

červnu a 4 
427 636 v 

září až 
prosinci 

2001 

Podpůrný program 1. M podpora 
spotřeby mléka a zýsady, kterými se 
stanovuji podmínky proposkytovánl 
finančních podpor na základě podpůr 

10,6 mil. Kč 2 787 

729 640 
všichni žáci 

plnící 
povinnou 

školní 
docházku 

10 443 268 v 
lednu až 
červnu 

2001 
leden - prosinec 2000 
Podpůrný program 1. M podpora 
spotřeby mléka a zýsady, kterými se 
stanovují podmínky proposkytovánl 
finančních podpor na základě podpůr 

19 mil. Kč 3 035 

760 786 
všichni žáci 

plnicí 
povinnou 

školní 
docházku 

10 443 268 v 
lednu až 
červnu 

2002 
III. období roku 2001 září - prosinec 
I. Q. 2002 
II. Q. 2002 

25 mil. Kč 
20,9 mil. Kč 
16,6 mil. Kč 

3 034 
3 082 
2 956 

763 608 
772 787 
744 331 

9 078 461 
7 614 589 
6 160 534 

2003 
III. období roku 2002 záři - prosinec 

I. Q. 2003* 
II. Q. 2003* 

27,4 
21,2 

X 

3 193 
3 165 

X 

771 012 
784 030 

X 

9 969 092 
7 677 607 
5 361 317 

Poznámka : * předběžný údaj dodaných ks mléčných svačinek 

Platby v daném roce jsou vypláceny za období I. Q., II. Q., III. období ( září - prosinec ) je vzhledem 

к termínům přijímání žádostí a následně administrativně propláceno v průběhu I.Q. následujícího roku. 

[12, str. 10] 
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6.4 Školní mléko po vstupu do EU 

Ve školním roce 2003/04 za období 8 měsíců od vstupu do EU, bylo do programu 

školní mléko zapojeno každý měsíc v průměru 3 108 škol, což představovalo 

průměrnou konzumaci mléka a mléčných výrobků ne školách u více než 725 tisíc 

školáků. Pestrá nabídka dotovaných mléčných výrobků zahrnovala mléko tekuté (balení 

po 200 nebo 250 ml ) neochucené nebo ochucené a polotučné nebo plnotučné, dále bílé 

nebo ochucené jogurty, jogurtové mléko a smetanové krémy. Mléko je trvanlivé, není 

nutné ho skladovat v chladničkách a tím je usnadněno zásobování škol. Sortiment 

dodávaných výrobků závisel na dohodě školy s dodavateli. 

Vstup ČR do EU přináší do programu školní mléko řadu změn. Jednou z 

významných pozitivních změn je společné dotování školního mléka z národních zdrojů 

a z prostředků unie. To umožňuje podávat mléko nejen dva dny v týdnu, ale denně, s 

výjimkou prázdnin. Evropské peníze se ale nemohou použít pro dotování českých 

specifických mléčných výrobků, mezi které patří jogurtová mléka a smetanové krémy. 

Každá unijní dotace je spojena se zavedením kontrolního systému proti zneužití 

anebo pozitivně řečeno pro zajištění toho, aby vložené prostředky byly vydány účelně. 

Tento požadavek vyžaduje zavést jednoduchou evidenci žáků, kteří výhod školního 

mléka využívají. Tím jsou pracovníci školy vystaveni určitému administrativnímu 

zatížení. Na druhé straně podle pravidel dotace nenesou školy žádná rizika sankcí za 

nedodržení podmínek příjmu dotace. Pod sankcemi je dodavatel mléka - tedy mlékárna. 

Administrativu kolem programu školního mléka může usnadnit nabídka společnosti 

Laktea o.p.s., která má vypracované systémy stravenek pro žáky ( tzv. mlíčenky ), 

anebo lze použít systém osobních karet. Technické zázemí si ale každá škola musí 

vybudovat sama. [ 16, str. 103 ] 

6.5 Školní mléko ve světě 

V některých zemích je podpora školního mléka stále velmi aktuální, v jiných 

zemích byly dotace na školní mléko sníženy nebo zrušeny, často s následujícím 

poklesem spotřeby mléka konzumovaného ve školách. Například zhruba 20 let po 

zrušení státem podporovaného programu školního mléka v Austrálii bylo zjištěno, že 

mléko tvořilo pouhá 4 % ze všech nápojů konzumovaných ve školách. V některých 

39 



zemích nebo jejich částech se programy školního mléka po určité době objevily znovu, 

často podporované nikoliv státem, ale mlékárenským průmyslem, a to jak farmáři, tak 

zpracovateli mléka a mlékárenskými asociacemi.Podpora programu nemusí mít vždy 

podobu dotace samotného mléka, ale třeba propagace pití mléka ve školách při 

komerčním způsobu dodávek do škol. Tam, kde dodávky mléka nejsou dotovány 

státem, může být mléčný program podporován například stanovením množství mléka ve 

školních obědech nebo zákazem prodeje konkurenčních výrobků ve školách, především 

perlivých limonád. 

Podíl školního mléka na celkové spotřebě daného státu je velmi odlišný. Například 

v Thajsku představuje školní mléko 30 % celostátní spotřeby, v Rakousku a ve Finsku 

12 %, v Japonsku 9 %, ve Spojených státech 7 %, v Norsku a Švédsku 4 %, v Dánsku 3 

% a v řadě dalších zemí zhruba 1 % celostátní spotřeby. Zkušenosti ze zemí, kde byl 

zaveden program propagace školního mléka, např. z Dánska a některých kanadských 

provincií, ukazují významný vzestup spotřeby mléka ve školách. 

V některých zemích, jde zpravidla o země rozvojového světa, musí být mléko pro 

školáky dováženo ze zahraničí. Obvykle se dováží v sušeném stavu a před podáváním 

se ředí. Do některých zemí, např. Mexika, se dováží značné množství mléka nejen v 

rámci programu školního mléka, ale i programů výživy chudých. Jinde, např. v Thajsku, 

program školního mléka vznikl jako odezva na zvyšující se domácí produkci mléka a 

naopak - celostátní produkce mléka vzrostla právě s nárůstem konzumace mléka ve 

školách. 

Programy školního mléka - v představách většiny lidí je školní mléko dotované 

nebo poskytované zdarma a ve většině zemí tomu tak je. Nicméně v rámci tří kategorií -

zdarma, dotované a za plnou cenu - se programy školního mléka značně liší. Programy 

některých zemí, kde je školní mléko poskytováno zdarma, jsou orientovány na některé 

skupiny populace, jako jsou například děti z rodin s nízkými příjmy. Do této skupiny 

zemí patří např. Argentina, Keňa, Moldavsko, Jihoafrická republika, Finsko, Francie, 

Portugalsko, Švédsko. Thajsko patří mezi země, kde je mléko poskytováno dětem ve 

školách zdarma, a to se týká většiny školních dětí. Ve Finsku a Švédsku je mléko 

zdarma poskytováno všem dětem do ukončení střední školy. 

V asi 30 % zemí je mléko poskytováno dětem za plnou cenu. Mlékárenské firmy 

nebo školy, které mléko prodávají, mohou dobrovolně snížit cenu, resp. marži 
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(obchodní přirážku ). Toho je ve většině zemí využíváno a z 30 sledovaných zemí pouze 

ve čtyř je školní mléko prodáváno za plnou cenu. 

Budoucnost školního mléka - většina zemí předpokládá, že nadále bude poskytovat 

školní mléko zdarma nebo za dotovanou cenu, ve dvou zemích - v Moldavsku a na 

Slovensku, kde je mléko prodáváno za plnou cenu, počítají se zavedením dotací. Široce 

založený program poskytování dotovaného nebo bezplatného mléka může být pro 

většinu chudších zemí přílišnou finanční zátěží a na této skutečnosti může také 

ztroskotat. V některých bohatších zemích - Velké Británii, Austrálii a na Novém 

Zélandu - vedla к ukončení dotací a bezplatného poskytování školního mléka politická 

rozhodnutí. Důsledkem byl značný pokles spotřeby mléka ve školách. V mnoha 

případech byla příčinou poklesu spotřeby mléka ve školách nevhodná nabídka 

jednotvárného sortimentu, nechlazeného, neochuceného a špatně ošetřeného mléka. 

Školní mléko vedle chuti a kvality prodávají také nápadité obaly a dobrá propagace. 

Nemusí jít vždy celostátně organizovaný program. Neobvyklý způsob místní distribuce 

úspěšně funguje např. v Rakousku, kde je 60 % školního mléka plněno do obalů přímo 

na farmách a dodáváno farmářem do škol v okolí. 

Nejčastěji dostávají děti mléko do tříd během dopolední přestávky nebo ve školní 

jídelně к jídlu - snídani nebo obědu. V mnoha školách mají к dispozici automaty, někde 

si nosí mléko z domova. Obal tvoří nejčastěji kartonové krabičky, balení obsahuje 200-

250 ml, někde existují automatické kontejnery. 

Za distribuci mléka ve školách jsou většinou odpovědné dvě skupiny osob -

zaměstnanci školní jídelny nebo školního obchodu a učitelé, druhou skupinu tvoří sami 

žáci, jejich rodiče a školníci. Vedení škol se často brání zátěži, kterou představuje 

administrativa spojená s distribucí školního mléka a další povinnosti pro učitele. Proto 

vznikají různé organizace, které zajišťují program školního mléka a škola není přímo 

zapojena. V jiných případech je naopak škole ponechána možnost účastnit se na 

organizaci a za určitou provizi a utržené peníze mohou být použity ve prospěch školy a 

školních akcí. 

V mnoha zemích se spotřeba školního mléka snižuje a ve většině zemí mléko 

rozhodně není na prvním místě mezi nápoji, které děti konzumují ve školách. I ve 

Skandinávii, kde je mléko obvyklým nápojem a dětem ve školách je poskytováno 
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zdarma, musí být propagováno, aby se prosadilo vůči bezplatně poskytovaným 

nealkoholickým nápojům. 

Hlavními konkurenty mléka jsou ovocné džusy a perlivé nápoje. Mléko je 

propagováno a podporováno různými akcemi. Propagace mléka se soustředí především 

na zdravotní přínos, až na druhém místě je zdůrazňována dobrá chuť mléka. Nevýhodou 

je, že mlékárenský průmysl a prodejci mléka nemají к propagaci tolik finančních zdrojů 

jako výrobci nealkoholických nápojů. Například ve Spojených státech amerických 

mohou školy získat milióny dolarů za smlouvy s výrobci nealkoholických nápojů, navíc 

tyto nápoje mají vyšší ziskovou přirážku než mléko a škola tak může získat velký objem 

prostředků využívaných na vybavení a školní akce. 

Školní mléko nepředstavuje jednoduchý trh a ve většině zemí to není ani trh velký. 

Protože však spotřeba mléka a mléčných výrobků ve světě stagnuje nebo klesá, jsou děti 

mlékárenským průmyslem vnímány jako příští dospělí zákazníci a investice do školního 

mléka jsou investice do budoucího rozvoje oboru. Mléko je hodnoceno jako významný 

přínos pro zdravý vývoj dětí jak lidmi odpovědnými za školskou a zdravotní politiku, 

tak rodiči. V mnoha zemích je jeho spotřeba podpořena mimo jiné celostátními 

směrnicemi o výživě, které obsahují doporučenou spotřebu mléka a mléčných výrobků 

pro děti. Programy školního mléka jsou skvělou příležitostí k tomu, aby mléko bylo 

popularizováno mezi dětmi a ty si osvojily návyk pít mléko v zájmu svého zdraví celý 

život. [ 6, str. 4 - 5 ] 

Jak velký význam je přikládán úloze mléka a mléčných výrobků ve výživě dětí, 

dokládá i oficiální svátek: vedle již tradičního Dne mléka byl kalendář obohacen i o 

Světový den školního mléka, který si pod patronací FAO ( Organizace pro výživu a 

zemědělství ) připomínají desítky zemí včetně naší republiky vždy poslední zářijovou 

středu. [23, str. 38 ] 
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7 PROJEKT ŠKOLNÍ MLÉKO V PRAXI 

Projekt školního mléka vzbudil už při svém vzniku řadu diskusí odborné i laické 

veřejnosti, které se soustředily hlavně na otázku vhodnosti podávání mléka a mléčných 

výrobků dětem ve školách a dále na praktickou realizaci tohoto projektu. Od roku 1996, 

kdy projekt začal, se několikrát změnila legislativa s tímto tématem související, a tím se 

částečně měnil i samotný projekt. 

V průběhu jara roku 1998 byl v rámci praktického cvičení na Fakultě sociálních 

věd University Karlovy dokončen rozsáhlý výzkum, jehož cílem bylo zmapovat postoje 

žáků základních škol a jejich rodičů ke konzumaci mléka, zjištění jejich 

spotřebitelského chování a preferencí. Samostatným cílem pak bylo hodnocení projektu 

"Školní mléko". 

Tento výzkum realizovali studenti 2. ročníku fakulty ve vybraných základních 

školách, které se projektu " Školní mléko" účastní. Zvolena byla metoda dotazníkového 

šetření. Cílová skupina byla rozdělena do pěti různých skupin: 

1. Děti navštěvující 1.-3. třídu ZŠ 

2. Děti navštěvující 4. - 6. třídu ZŠ 

3. Děti navštěvující 7. - 9. třídu ZŠ 

4. Rodiče dětí z výše uvedených skupin 

5. Distributoři mléčných výrobků na školách 

Sběr dat proběhl na konci roku 1997. Celkem byly zpracovány odpovědi 1094 

respondentů. 

Přehled neidůležitěiších zjištění 

* Dvě třetiny až čtyři pětiny dětí mají rády mléko. Ochucené mléko je přitom více 

oblíbené než mléko bez příchutě. Neochucené mléko mají raději děvčata než chlapci. 

Současně platí, že ochucené mléko nejvíce preferují nejmladší žáci ( 1 . - 3 . třída ). 

* Nejoblíbenějšími příchutěmi jsou jahodová, vanilková a banánová. 

* Mléko pijí přibližně dvě třetiny dětí, přičemž s věkem toto procento klesá. Ve 

škole v rámci projektu "Školní mléko" pije mléčné výrobky asi jedna třetina dětí a s 
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věkem tento podíl klesá výrazněji než u pití mléka jako takového. Důležitá je také 

skutečnost, že pití mléka ve škole nenahrazuje pití mléka doma. 

Výsledky výzkumu dále prokazují, že děti, které pijí mléko ve škole v rámci 

projektu "Školní mléko", pijí celkově více mléka než děti, které se projektu neúčastní. 

Tyto děti pijí současně méně sycených nealkoholických nápojů než celkový průměr. 

Podobně děti, které mléko nepijí, konzumují doma i ve škole sycené nealkoholické 

nápoje. Ve srovnání obliby mléka s jinými nápoji děti více preferují sycené 

nealkoholické nápoje a v případě nejmenších dětí patří к preferovaným nápojům také 

čaj. Současně platí, že děti si ke svačině nosí z domova právě takové nápoje jako čaj, 

džus či sycené nealkoholické nápoje, zatímco mléko si kupují ve škole. 

S projektem "Školní mléko" jsou spokojeny přibližně dvě třetiny dětí a přibližně 

stejný podíl spokojených je patrný mezi jejich rodiči. S věkem dětí však klesá jejich 

zapojení do projektu a také jeho pozitivní hodnocení. 

Podle rodičů dotazovaných dětí spotřebuje každý člen domácnosti v průměru méně 

než 1,5 litru mléka týdně, což je výrazně méně než doporučované množství. 

Děti pijí mléko nejčastěji doma ( к večeři 66 % а к snídani 65 %). V době, kterou 

děti tráví ve škole tj. při obědě nebo dopolední svačině pije mléko 52 % dotazovaných 

dětí. 35 % rodičů by si přálo, aby jejich dítě pilo více mléka než doposud. Současně 89 

% rodičů uvedlo, že mléko organismu prospívá. Mezi pozitivními vlivy rodiče nejčastěji 

uváděli tvorbu kostí. Na druhé straně však třetina dotázaných rodičů uvedla, že mléko 

může mít rovněž škodlivý vliv, zejména alergické reakce nebo zahleňování organismu. 

Při celkovém hodnocení projektu "Školní mléko" uvedlo 61 % dětí a 62 % rodičů 

že jsou s projektem spokojeni, 4 % dětí i rodičů si mléko ve školách nepřeje a ostatním 

je to jedno. Výsledkem hodnocení tedy bylo, že projekt je oblíbený jak u dětí 

samotných, tak u jejich rodičů. [ 19 , str. 12 - 13 ] 
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7.1 Školní mléko z pohledu distributorů 

Od zmíněného výzkumu Fakulty sociálních věd UK uběhlo 8 let a projekt "Školní 

mléko" probíhá s určitými změnami na základních školách dál. Zajímalo mě, jak 

hodnotí tento projekt distributoři, neboli lidé, kteří mléka a mléčné výrobky dětem 

objednávají a ve školách přímo distribuují. Protože v závěrečné zprávě studie nebyly 

uvedeny konkrétní základní školy, na kterých výzkum probíhal, náhodně jsem vybrala 

10 základních škol na Kladně a okolí a 10 základních škol v Praze. К zjištění informací 

jsem zvolila metodu řízeného rozhovoru. 

Distributorem školního mléka se může stát jakýkoliv zaměstnanec základní školy, 

nejčastěji to jsou vedoucí školní jídelny, případně školní hospodářky nebo školnice. 

Distributoři objednávají mléka a mléčné výrobky speciálním formulářem společnosti 

Laktea ( Příloha 1 ), kde udávají přesné počty objednávaných výrobků. V současnosti je 

dotované mléko Smilky dodáváno bez příchuti nebo s čtyřmi příchutěmi ( kokos, 

jahoda, vanilka a čokoláda ). Příchutě banán a karamel se pro nízkou poptávku již 

nevyrábějí. Dalším dotovaným výrobkem je jogurt Miky, který je vyráběn s příchutí 

jahodovou a čokoládovou. Cena 150 ml mléka Smilky je 3,50 Kč, za 150 g jogurtu 

Miky zaplatí žák 4 Kč. Distributor má z každého dotovaného mléka 0,20 Kč. Je možné 

objednávat i výrobky nedotované, mezi které patří jiná školní mléka, krabičky s 

ovocnými nápoji, müsli tyčinky a plněné croissanty. Všechny produkty jsou vyráběny 

akciovou společností Madeta. Objednávky je možno posílat v libovolných časových 

intervalech a distributoři uváděli nejčastěji limit měsíční. 

Vlastní distribuce školního mléka a mléčných výrobků není společností Laktea 

nijak konkrétně specifikována, a tak každá základní škola distribuuje produkty jiným 

způsobem, který nejvíce vyhovuje dětem a úzce souvisí s technickým a provozním 

vybavením dané základní školy. 

Čtvrtletně vyplňují distributoři tzv. Závazné prohlášení školy ( Příloha 2 ), kde jsou 

údaje o škole, distributorovi a hlavně aktuálním počtu žáků. Každý žák základní školy 

má týdně právo na 4 krabičky dotovaného mléka a jeden dotovaný jogurt. Množství 

nedotovaných výrobků není omezeno. Distributor vyplňuje celkový počet žáků a počet 

vyučovacích dnů na příští čtvrtletí. Maximální množství dotovaných výrobků, které si 

může škola objednat se zjistí vynásobením počtu dětí a počtem vyučovacích dnů. Ve 
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skutečnosti je faktické množství objednávaných výrobků výrazně menší, protože do 

projektu nejsou zapojeny všechny děti. 

Odpovědi jednotlivých distributorů jsem vyhodnotila do tabulky. V její hlavičce je 

název školy a celkový počet žáků, v dalších částech jsem se věnovala zapojení školy do 

projektu, množstvím žáků, kteří mléko odebírají a způsobu distribuce. Konec tabulky je 

věnován školnímu stravování obecně - přítomnost školní jídelny nebo bufetu. 
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7.2 Základní školy v Kladne a okolí 

NÁZEV A DRESA ŠKOLY: Základní škola Kladno,Zd. Petříka 1756 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ: 353 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : ANO 

OD ROKU: 1999 

DISTRIBUTOR: J. Benešová, školní hospodárka 

POČET DĚTÍ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 112 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotovaná mléko ochucené a neochucené, 

dotované jogurty 

DISTRIBUCE ŽÁKŮM : děti si objednají mléka týden dopředu, o velkou přestávku je 

dostávají na chodbě od uklízeček, které mají jmenné seznamy dětí. Děti dostávají 

mléčné výrobky jen třikrát týdně. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Distributorka si stěžovala, že značení příchutí je psáno velmi malým písmem a 

distribuce mlék jednotlivých příchutí je tím ztížena. Také popsala negativní zkušenost s 

dodávkou školního mléka s prošlou záruční lhůtou nebo těsně před projitím. Tyto 

nedostatky se objevily v dodávkách z loňského roku, po stížnosti se změnil dovozce a 

problémy už nejsou. Dalším nedostatkem je absence lžiček u jogurtů, takže děti často 

neměly jogurt jak sníst. Škola proto zakoupila umělohmotné lžičky, které jsou dětem na 

velkou přestávku zapůjčeny. 

O mléka je největší zájem vždy na začátku školního roku, postupně se počet žáků 

objednávajících školní mléko zmenšuje. Výraznější zájem je o mléka ochucená, hlavně 

na 1. stupni, mléka neochucená jsou spíše preferována žáky 2. stupně. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : 10. základní škola Kladno, Cyrila Boudy 1188 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 425 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU : 2001 

DISTRIBUTOR : I. Rottová, vedoucí školní jídelny 

POČET DĚTÍ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 20 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko ochucené a neochucené 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : děti si objednávají mléka pomocí jmenného 

seznamu, který jim dá třídní učitel. Za 35 korun si koupí tzv. mlíčenku, což je poukázka 

ne deset dotovaných mlék. O hlavní přestávku děti chodí s mlíčenkou do jídelny, kde 

dostanou objednané mléko a je jim škrtnuta jedna kolonka z mlíčenky. Mléka jsou 

prodávána 4 dny v týdnu 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ano 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Distributorka uvedla, že zájem o školní mléko na této škole je velmi malý, dokonce 

i na začátku školního roku, kdy je počet dětí odebírajících školní mléko nej vyšší, 

nepřesahuje počet 100. Myslí si, že o jogurty by děti měly větší zájem, ale nemá prostor 

pro jejich skladování, a proto je nemůže objednat. Děti si pro mléka můžou chodit od 

pondělí do čtvrtka. 

Největší zájem o mléka je u dětí v 1. a 2. třídě, ve vyšších třídách zájem postupně 

klesá a na druhém stupni je téměř nulový. Děti spíše preferují mléka ochucená. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola Kladno, Amálská 2511 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 540 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU: 1997 

DISTRIBUTOR : M. Havlíčková, školnice 

POČET DĚTÍ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 270 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko ochucené a neochucené 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : žáci na prvním stupni, kteří si mléko kupují 

pravidelně, mají mlíčenky, žáci druhého stupně si mohou koupit mléko kdykoliv stejně 

jako žáci prvního stupně, kteří mléko pijí jen někdy. Školnice mléko prodává o velkou 

přestávku ve školním bufetu každý den. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ano 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Distributorka objednává mléka měsíčně podle množství mlék ve skladu a 

prodaných mlíčenek. Protože o mléko je na této škole velký zájem, jsou objednávky 

relativně velké. Žáci 1. stupně preferují spíše mléka ochucená, na druhém stupni žáci 

preferují spíše mléka neochucená. Nejvíce žáků, kteří si mléko kupují, je z 1. tříd, ale i 

ostatní třídy jsou zastoupeny, dokonce je zde i vysoký počet dětí z 2. stupně. 

V dřívějších letech objednávala distributorka i dotované jogurty, které byly mezi 

žáky velmi oblíbené. V teplejších měsících ale docházelo ke kontaminaci jogurtů 

plísněmi i přesto, že byly uschovány v lednicích, proto jsou dnes objednávána jen 

mléka. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola Kladno, Vašatova 1430 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 323 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU: 1997 

DISTRIBUTOR : M. Božková, vedoucí školní jídelny 

POČET ŽÁKŮ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 50 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotovaná mléka ochucená 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : žáci si pro mléko chodí do školní jídelny o velkou 

přestávku, kde si vyberou typ mléka a přímo za něj zaplatí. Žáci mohou mléko kupovat 

od pondělí do čtvrtka. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano, ale jídlo je dováženo z kuchyně blízké základní 

školy 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Přestože počet žáků kupujících si mléko je relativně malý, jsou zde téměř 

rovnoměrně zastoupeny oba dva stupně. O neochucené mléko byl tak malý zájem, že ho 

distributorka již vůbec nekupuje. Škola nemá vlastní kuchyň, a tak zde chybí místo na 

lednici, v které by mohly být jogurty. Mléka jsou skladována v místním skladu vedle 

jídelny. 

Ve škole není bufet, ale automat na bagety a cukrovinky, který využívají hlavně 

žáci druhého stupně. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy 

Kladno, Moskevská 2929 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 530 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU : 2003 

DISTRIBUTOR : P. Urbancová, vedoucí stravování 

POČET ŽÁKŮ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 186 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko ochucené a neochucené 

ZPŮSOB DISTIBUCE ŽÁKŮM : všichni žáci, kteří mají o mléko zájem si zakoupí 

mlíčenku a o velkou přestávku si mléko koupí v jídelně. Mléko se prodává čtyřikrát 

týdně. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Větší zájem mají žáci této školy o mléka ochucená, především žáci 1. stupně. I 

celkově je větší zájem o mléko u žáků 1. stupně, žáci vyšších tříd si mléko kupují 

minimálně a funguje zde pravidlo, že čím vyšší třída, tím méně zájemců. 

Distributorka popisovala problémy s uskladněním mlék. I když jsou mléka 

trvanlivá a nemusí být skladována v lednicích, žákům více chutná mléko vychlazené, a 

tak jsou mléka umístěna do chladniček ve školní kuchyni. Jogurty, o které žáci projevily 

zájem, se už ale do lednic nevejdou, proto je distributorka neobjednává. Jiné firmy 

půjčují školním kuchyním lednice na své produkty ( např. Nowaco ) a myslím, že řada 

škol by zapůjčení lednice na mléčné výrobky také uvítala. Firma Laktea prý, podle slov 

P. Urbancové, nemá na zapůjčení nebo pronájem lednic dostatek financí.Ve škole není 

bufet, žáci mají možnost si zakoupit bagety a drobné cukrovinky v automatech na 

chodbách. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola Kladno, Vodárenská 2115 

CELKOVÝ POČET DĚTÍ : 630 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU: 2001 

DISTRIBUTOR : Mgr. Z. Kunertová, zástupkyně pro první stupeň 

POČET DĚTÍ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 500 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko ochucené, neochucené, 

jogurty 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : žáci si objednávají mléka a jogurty měsíc dopředu 

na jmenném seznamu, který se odevzdává třídnímu učiteli. Po dodání objednávky se 

cely měsíční objem mlék a jogurtů rozdá dětem, které si je odnesou domů a dle chuti 

pak nosí do školy nebo zkonzumují doma. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ano 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Distributorka uvedla, že mléko si spíše objednávají žáci prvního stupně, ale obliba 

je i u žáků vyšších tříd. 

Netypický způsob distribuce je dán nedostatkem prostoru pro skladování mléka a 

jogurtů, protože školní jídelna se nachází v samostatné budově a také absencí 

pracovníka, který by byl ochoten mléko distribuovat. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 580 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU: 1998 

DISTRIBUTOR : L. Vavrochová, školní hospodárka 

POČET DĚTÍ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 150 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko ochucené (vanilka, 

čokoláda), neochucené 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : žáci si objednají mléka na měsíc dopředu a třídní 

učitel dle seznamu vybere peníze. Každé pondělí dostanou žáci mléka, která si 

objednali. Žáci si kupují 2 mléka na týden. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Žáci dostávají mléko jen dva dny v týdnu, protože školní jídelna je ve vedlejší 

budově a ve škole chybí prostory na uskladnění mlék. Distributorka by uvítala zapůjčení 

lednice nebo její pronájem. Rovněž se zmiňovala o problémech s malou záruční dobou 

mlék. 

Větší obliba je opět na 1. stupni, ve vyšších ročnících počet žáků objednávajících si 

mléko výrazně klesá. 

Ve škole jsou automaty na bagety a drobné cukrovinky. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 

323 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 310 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ne 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Na této škole projekt probíhal pouze jeden školní rok a byl o něj velmi malý zájem. 

Další negativní zkušeností byly problémy s dodavateli - krátké záruční doby a dodání 

jiných příchutí než byly objednány. Posledním problémem byly časté průjmy 

vyskytující se u dětí konzumujících školní mléko. 

NÁZEV ADRESA ŠKOLY : Základní škola Kladno, Brjanská 3078 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 360 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ne 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ne 

V této škole probíhal projekt ve stejném školním roce jako v základní škole v ulici 

Doberská. Problémy s dodavateli mohly souviset s relativní blízkostí těchto dvou škol. 

Průjmové potíže pokládali učitelé i rodiče za velmi závažné, vzhledem ke sportovnímu 

zaměření tříd. Dalším problémem byla distribuce žákům, protože třídy jsou rozmístěny 

v jednotlivých pavilonech a školní jídelna má vlastní budovu. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola a Mateřská škola Stochov 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 460 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU : 1997 

DISTRIBUTOR : J. Matějková, sekretářka 

POČET DĚTÍ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06: 200 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko ochucené i neochucené, 

mtisli tyčinky, croissanty 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : třídní učitelé v jednotlivých třídách dělají jmenné 

seznamy dětí, které mají o výrobky zájem a rovnou vybírají peníze. Seznamy i peníze 

pak odevzdávají sekretářce, která produkty objednává měsíc dopředu a žáci si pro ně 

chodí o velkou přestávku. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Zájem o školní mléko rok od roku upadá i přes vekou propagaci, rodiče prvňáčků 

dostávají informační letáky už při zápisu, o projektu se hovoří na třídních schůzkách, 

informace jsou i na internetových stránkách. Letáčky s nabídkou produktů visí na 

nástěnkách ve škole. Mléko a další výrobky si z 95 % objednávají žáci 1. stupně, na 2. 

stupni je zájem minimální a spíše v 6. a 7. třídách. Distributorka uvedla, že velmi záleží 

na třídních učitelích, pro některé představuje projekt zátěž a práci navíc a svým 

postojem ovlivní i množství žáků, kteří si produkty objednají. Nej oblíbenější příchutě 

jsou vanilka a čokoláda, neochucené mléko je mezi dětmi oblíbené velmi málo. 

Poměrně velký zájem je o nedotované výrobky, nejvíce můsli tyčinky a plněné 

croissanty. O jogurty byl zájem malý a škola nemá prostory pro jejich skladování. 

Občas se vyskytly problémy při dovozu výrobků, např. jiné množství než bylo 

objednáno, poškozené krabičky nebo prošlá lhůta. Pokud si těchto problémů distributor 

nevšimne při předání, Laktea zpětné reklamace nepřijímá a distributor tak poškozené 

výrobky vlastně musí uhradit sám. 
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7.3 Základní školy v Praze 

NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola Červený vrch, Praha 6 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 776 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU: 2001 

DISTRIBUTOR : D. Heslová, vedoucí školní jídelny 

POČET DĚTÍ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 29 

TYPY O D E B Í R A N Ý C H P R O D U K T Ů : dotované mléko ochucené i neochucené 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : žáci si mléka objednávají na měsíc dopředu 

jmenným seznamem, který třídní učitel předá distributorce. Mléko je dětem prodáváno 

dvakrát týdně o velkou přestávku ve školní jídelně. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ano 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ne 

Distributorka si stěžovala na klesající zájem žáků o školní mléko i přes její velkou 

snahu o propagaci. O projektu se hovoří na třídních schůzkách, ve škole jsou vyvěšeny 

informační letáčky, informace jsou i na internetových stránkách školy. Paní Heslová si 

velmi pochvalovala práci některých třídních učitelů, kteří žáky k pití mléka motivují a z 

jejichž tříd si mléko kupuje nejvíce dětí. O mléko mají největší zájem děti z 1. stupně. 

V prvních letech byly objednávány i jogurty, ale pro malý zájem jsou dnes 

kupována jen mléka. 

Ve škole chybí automaty na sycené nealkoholické nápoje a pitný režim je 

zajišťován barely s vodou na chodbách a várnicemi s hořkým i slazeným čajem ve 

školní jídelně. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola, Strossmayerovo nám. 4, Praha 7 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 383 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU : 2000 

DISTRIBUTOR : Z. Nachtmannová, vedoucí stravování 

POČET ŽÁKŮ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 150 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko neochucené i ochucené 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : dvacátý den každého měsíce přinesou třídní 

učitelé seznamy žáků, kteří si chtějí mléko objednat a vybrané peníze. Žáci pak mléko 

dostávají dvakrát týdně o velkou přestávku ve školní jídelně. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Na této škole si mléko objednávají jen žáci z 1. stupně, žáci vyšších tříd o ně nemají 

zájem. U žáků kupujících si mléko je oblíbenější ochucená verze, neochucené mléko si 

kupuje jen malé procento žáků. Na začátku školního roku je zájem poměrně velký, s 

průběhem roku se snižuje. 

O jogurty byl zájem malý a distributorka měla problémy s jejich uskladněním, 

protože kuchyně i jídelna jsou v suterénu školy a prostory nejsou dostatečně velké. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola, Vodičkova, Praha 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 445 

ZAPOJENÍ DO PROGRAMU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU : 2000 

DISTRIBUTOR : Marcela Neumannová, ekonomka 

POČET ŽÁKŮ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 160 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko ochucené, neochucené, 

dotované jogurty 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : na 1. stupni si třídní učitelky vedou přesné 

seznamy žáků, kteří mají o mléko a jogurty zájem, který dávají ekonomce na měsíc 

dopředu. Ta potom objednané výrobky předá učitelkám a ty je mezi děti rozdělí o 

velkou přestávku. Žáci druhého stupně si pro mléka a jogurty chodí podle chuti přímo к 

distributorce a neobjednávají si produkty dopředu. Žáci všech tříd dostávají mléčné 

svačiny třikrát týdně. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ano 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ne 

Tato škola je specifická tím, že 1. a 2. stupeň jsou v různých budovách, proto je 

distribuce mlék a jogurtů odlišná podle stupně školy. Školní jídelna je v budově kde je i 

druhý stupeň základní školy. Pitný režim je pro žáky prvního stupně zajištěn barely s 

vodou na chodbách, žáci druhého stupně můžou chodit do školní jídelny pro hořká nebo 

slazený čaj. Na prvním stupni se dětem podává mléko neochucené a jogurty, žáci 

druhého stupně si můžou vybrat i z mlék ochucených. První stupeň v současnosti 

navštěvuje 147 žáků, z nichž si mléko a jogurty kupuje 75. Na druhém stupni je žáků 

298 a pro mléko a jogurty si chodí 85 z nich. S projektem nejsou výraznější problémy, 

jen v poslední zásilce chyběly u některých krabiček s mlékem brčka. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola, Legerova, Praha 

CELKOVÝ POČET DĚTÍ : 309 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU: 1996 

DISTRIBUTOR : P. Procházková, hospodárka 

POČET ŽÁKŮ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 290 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko ochucené i neochucené 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : žáci si neobjednávají výrobky dopředu, ale podle 

chuti si chodí o velkou přestávku k distributorce mléko koupit. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ano 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Základní škola v Legerově ulici je první školou, která do projektu "Školní mléko" 

vstoupila a s podáváním mléčných svačin má velké zkušenosti. I počet žáků 

odebírajících mléka je nejvyšší ze všech zjišťovaných škol. Zastoupení žáků z prvního a 

druhého stupně je poměrně vyrovnané, větší oblibu mají u žáků mléka ochucená. 

Neochucená mléka si kupují spíše dívky na druhém stupni. 

Mléka skladuje distributorka v místnosti s lednicí, kam si i žáci chodí mléka 

kupovat. Původně odebírané jogurty měly příliš krátkou záruční lhůtu a často se kazily. 

Vzhledem k tomu, že distributorka nevyžaduje od žáků objednávání předem, je pro ní 

kupování mlék jistější vzhledem к jejich delší trvanlivosti. 

Mléka žáci mohou kupovat každý den. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola Emy Destinnové, Nám. Svobody 

3/930, Praha 6 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 946 

ZAPOJENÍ DO PROGRAMU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU : 2000 

DISTRIBUTOR : L. Dvořáková, vedoucí školní jídelny 

POČET DĚTÍ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 100 

TYPY ODEBÍRANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko neochucené a ochucené 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : žáci si výrobky objednávají dopředu přes seznam, 

který vytvoří třídní učitel, ten ho pak předá distributorce. Produkty dostávají žáci o 

velké přestávce přímo ve třídách. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Tato základní škola má jinou budovu pro žáky 1. a 2. tříd, kde je i školní jídelna. 

Proto je program "Školní mléko" realizován jen u žáků 1. a 2. tříd. Zájem se postupně 

snižuje jak meziročně, tak v průběhu školního roku. 

Větší zájem je o mléka ochucená, neochucená si kupují jen někteří žáci. O jogurty 

byl zájem malý a děti si často zapomínaly nosit lžičky, takže distributorka od jejich 

objednávání upustila. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola Nebušice, Nebušická 369, Praha 6 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 358 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ano 

OD ROKU : 2000 

DISTRIBUTOR : A. Hanusová, vedoucí stravování 

POČET ŽÁKŮ ODEBÍRAJÍCÍCH MLÉKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/06 : 120 

TYPY OBJEDNÁVANÝCH PRODUKTŮ : dotované mléko neochucené a ochucené 

ZPŮSOB DISTRIBUCE ŽÁKŮM : žáci si u distributorky kupují tzv. mlíčenky a s 

těmi chodí o velkou přestávku do školní jídelny. Mléka si vybírají podle momentální 

chuti. Mléčné svačiny si žáci mohou koupit čtyřikrát týdně. 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ano 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

I tato distributorka uvedla klesající zájem o projekt. Mléka si kupují žáci převážně 

1. stupně, na 2. stupni je zájem velmi malý. Větší oblibu mají mléka ochucená, nejvíce 

žákům chutnají příchutě čokoláda a vanilka, proto je distributorka objednává nejčastěji. 

Výrobky objednává podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. S dodavateli nejsou 

výraznější potíže, jejich povinností je dodat objednané výrobky do deseti dnů, ale není 

výjimkou, že zásilka je dodána už za dva dny. 

V minulosti se objevovaly problémy s krátkou záruční lhůtou, ale v posledním 

školním roce tento problém nenastal. U jednoho kartonu mlék chyběla brčka. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY:Základní škola Curieových,Nám. Curieových 2, Praha 1 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 390 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ne 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

V této škole projekt neprobíhá, protože se nesetkal s žádoucí odezvou. Škola má 

vlastní školní jídelnu, kam se chodí stravovat i žáci vedlejší střední průmyslové školy. 

Chybí školní bufet, ale v přízemí hned vedle jídelny je automat na bagety a drobné 

cukrovinky a automat na kávu a teplé nápoje. 

NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola, Nám. Svobody 2, Praha 6 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 870 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ne 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ne 

ŠKOLNÍ BUFET : Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Ve zdejší škole projekt neprobíhá kvůli malému zájmu ze strany žáků. Škola nemá 

vlastní jídelnu a žáci chodí na obědy do jídelny vedlejší základní školy, takže i 

distribuce produktů by tím byla znesnadněna. Dalším důvodem, který uvedl ředitel 

školy, byla absence pracovníka, který by se tomuto projektu věnoval. 
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NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola, Korunovační, Praha 7 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 398 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ne 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET: Ne 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

Na této škole projekt školní mléko probíhal jeden školní rok, ale kvůli problémům s 

dodavateli byl zrušen. Vedoucí školní jídelny, paní Štekrová, uvedla, že ani zájem dětí 

nebyl moc veliký. Zájem měly žáci spíše z 1. stupně, na 2. stupni byl zájem velmi malý. 

NÁZEV A ADRESA ŠKOLY : Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, 

Umělecká, Praha 7 : 

CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ : 420 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO : Ne 

VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA : Ano 

ŠKOLNÍ BUFET : Ano 

AUTOMATY NA SYCENÉ NÁPOJE : Ano 

I na této škole byl projekt zrušen kvůli malému zájmu a problémům s dodavateli i 

distribucí. 
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7.4 SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZJIŠTĚNÍ : 

1. Projekt "Školní mléko" probíhá aktuálně na 70% sledovaných škol. 

2. Na sledovaných školách, které jsou do projektu zapojeny, je projekt obecně 

hodnocen kladně. 

3. S projektem nejsou výraznější problémy, případně je škola ve spolupráci s 

dodavateli vyřešila. 

4. Počet žáků mající zájem o mléčné školní svačiny klesá jak meziročně, tak v 

průběhu školního roku, i přes značnou propagaci pracovníků škol. 

5. Mléko si nejvíce kupují děti z 1. stupně, žáci z vyšších ročníků o ně mají 

většinou malý zájem. 

6. Největší zájem je o dotované mléko ochucené. 

7. Dotované jogurty odebírají pouze ty školy, které mají technické a provozní 

zázemí к jejich uskladnění. 

8. Někteří distributoři si stěžují na přehnanou byrokracii ohledně projektu, 

zejména čtvrtletní vyplňování Závazného prohlášení školy, které musí být 

vyplněno dopředu, kdy distributoři neznají přesný počet volných dní ( tzv. 

ředitelský den, apod. ). Také desetileté archivování jmenných seznamů žáků, 

kteří si mléčné výrobky objednali, považují distributoři za zbytečné. 

9. Na řadě škol není projekt uskutečňován kvůli absenci pracovníka, který by se 

tomuto projektu věnoval. Distributor má z každého prodaného dotovaného 

mléka nárok na 0,20 Kč, což je podle slov distributorů velmi nízké ohodnocení. 

Největší problémy mají distributoři, kteří pracují v jiném resortu než je 

stravování, např. hospodárky, ekonomky apod. 

10. Všichni distributoři uvedli, že počet dětí objednávajících si mléčné svačiny 

přímo souvisí s prací třídních učitelů i ostatních pedagogů. 

11. Na různých školách je distribuce školního mléka prováděna různě, v jedné ze 

sledovaných škol si žáci mléko odnášejí domů, což svým způsobem popírá 

význam a účel projektu. 
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7.5 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ : 

Dotazníkovými šetřeními se zjišťuje aktuální stav daného problému. Po 

rozhovorech s distributory jsem se rozhodla získat informace od samotných žáků, pro 

které je celý projekt koncipován. Zvolila jsem formu dotazníků, které jsem rozdala 

žákům ve čtvrtých a sedmých ročnících základních škol, na kterých jsem hovořila s 

distributory. 

Dotazníkové šetření proběhlo na začátku školního roku 2006/07. Dotazník měl 

devět otázek a otázky směřovaly к preferenci mléka a mléčných výrobků, častosti jejich 

konzumace a spokojeností s projektem Školní mléko ( viz str.66 ). Dotazník vyplnilo 

350 žáků základních škol, ale i přes jasné instrukce nebyly všechny dotazníky vyplněny 

správně, takže špatně vyplněné dotazníky jsem do vyhodnocení nezařazovala. 

Vyhodnoceno bylo 318 dotazníků, 183 u žáků čtvrtých ročníků a 145 od žáků ročníků 

sedmých. Ve čtvrtých ročnících mírně převažoval počet děvčat - 93 : 90, u žáků 

sedmých ročníků převažovali chlapci 79 : 66. 

Vzorek žáků byl vybrán s ohledem na probíhající projekt Školní mléko, věkovou 

kategorii jsem vybrala hlavně kvůli rozdílnému přístupu žáků к projektu na prvním a 

druhém stupni. 

V každé otázce měl respondent zaškrtnout pouze jednu odpověď, která nejvíc 

odpovídala jeho stravovacím zvyklostem. Dotazník byl anonymní a respondenti 

vyplňovali pouze svůj věk a pohlaví. 

К vyhodnocení dotazníků jsem použila tabulku s procentuálním vyjádřením 

četnosti odpovědí a sloupcové grafy pro větší přehlednost. První graf vždy celkově 

porovnává odpovědi žáků ze čtvrtých a sedmých ročníků, další dva vypovídají o 

odpovědích chlapců a děvčat jednotlivých věkových skupin . 
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DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI - ŠKOLNÍ MLÉKO 
Věk Dívka • Chlapec • 
1. K pití mám nejraději : 
a) mléko 
b) čaj 
c) džus 
d) sycené nealkoholické nápoje ( Coca-cola, Fanta atd.) 

3. Mléko piji nejčastěji : 
a) к snídani 
b) dopolední svačině 
c) к obědu 
d) odpolední svačině 
e) к večeři 
f) mléko nepiji 

4. Mléko piji protože : 
a) je zdravé 
b) chutná mi 
c) doma mě k tomu vybízejí 
d) nepřemýšlím o tom 
e) mléko nepiji 

5. Nejvíc mi chutná 
a) ovocný jogurt 
b) mléko 
c) Monte nápoj 
d) Pribináček 

6. Nejzdravější je : 
a) ovocný jogurt 
b) mléko 
c) Monte nápoj 
d) Pribináček 
7. Projekt školní mléko 
a) se mi líbí 
b) se mi nelíbí 
c) mě nezajímá 
8. Mléko si ve škole 
a) kupuji 
b) nekupuji 

9. Mám raději mléko 
a) neochucené 
b) ochucené s příchutí 
10. Hrneček mléka ( 250 ml ) piji : 
a) denně 
b) 2 - 3 x týdně 
c) 2 - 3 x za měsíc 
d) méně často 
e) mléko nepiji 
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Otázka č. 1 K pití mám nejraději: v % 

ročník 

varianta 
celkem ročník 

mléko čaj džus sycené 
nápoje 

celkem 

7. 
Celkem 14,8 14,8 22,2 55,6 100,0 

7. Chlapci 18,8 6,3 25,0 50,0 100,0 7. 
Dívky 7,7 23,1 15,4 53,8 100,0 

4. 
Celkem 19,7 18,0 29,5 32,8 100,0 

4. Chlapci 19,4 12,9 32,3 35,5 100,0 4. 
Dívky 20,0 23,3 26,7 30,0 100,0 

První otázka se vztahuje k preferenci nápojů. Vedle mléka si žáci mohli vybrat 

mezi čajem, džusem a sycenými nápoji, které se bohužel podle mých zjištění na školách 

běžně distribuují v nápojových automatech. 

Přestože jsem v první kapitole této diplomové práce uvedla, že mléko je z pohledu 

nutriční hodnoty potravina, děti i řada rodičů je stále pokládá za nápoj, proto je mléko v 

tomto dotazníku porovnáváno jak s nápoji tak s potravinami.. 

Celkově se potvrdila obliba sycených nealkoholických nápojů, hlavně u žáků 

vyššího ročníku. Na druhém místě je obliba ovocných džusů, mléko a čaj jsou oblíbeny 

nejméně. Žáci ze sedmých ročníků mají v nejmenší oblibě čaj a mléko, hodnoty jsou 

vyrovnané, dívky mají raději čaj, chlapci mléko. 

Mladší žáci pijí nejraději také sycené nápoje, ale jejich procento není tak vysoké 

jako u starších spolužáků. Velké oblibě se těj$ džus a mléko v této věkové kategorii 

předstihlo čaj. Nejméně oblíbený je čaj u mladších chlapců. 

Souhrnné výsledky grafů bohužel neodpovídají současným výživovým 

doporučením pro děti školního věku. Obliba sycených nápojů, které obsahují velké 

množství jednoduchých sacharidů nebo umělých sladidel, barviv, konzervantů, colové 

nápoje navíc obahují fosfor, je z hlediska vývoje zdravotního stavu varující hlavně v 

souvislosti s dětskou obezitou, odvápněním kostí, rozvojem zubního kazu a vyšší 

prevalence к civilizačním nemocem. 

Džusy jsou oblíbené zhruba u jedné třetiny dotazovaných, zde je však otázka, zda 

žáci konzumují džusy 100 %, které jsou nepřislazované nebo různé ovocné nektary a 

mošty s přídavkem cukru. U levných výrobků tohoto druhu hrozí i riziko přítomnosti 

plísní nebo těžkých kovů. Mléko a čaj se umístily na posledních místech, kdy mléko je 

dle výsledků oblíbenější než čaj, ale výsledek může být ovlivněn zaměřením dotazníku 

na mléko. 
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Grafy k otázce č. 8 

Ot. č. 1: K pití mám nejraději: 
(celkem - v %) 
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Otázka č. 2 Mléko piji nejčastěji : v % 

ročník 
varianta 

celkem ročník 
к snídani 

dopolední 
svačině к obědu odpolední 

svačině večeři mléko 
nepiji 

celkem 

7. 
Celkem 34,5 3,4 3,4 20,7 17,2 20,7 100,0 

7. Chlapci 31,3 6,3 6,3 12,5 18,8 25,0 100,0 7. 
Dívky 38,5 0,0 0,0 30,8 15,4 15,4 100,0 

4. 
Celkem 59,2 2,8 4,2 5,6 16,9 11,3 100,0 

4. Chlapci 56,1 4,9 7,3 4,9 17,1 9,8 100,0 4. 
Dívky 63,3 0,0 0,0 6,7 16,7 13,3 100,0 

Doba, kdy žáci pijí mléko nejčastěji, je ovlivněna zvyklostmi rodiny, případně 

stravovacími návyky z mateřské školy. 

Nejčastěji je mléko konzumováno к snídani a to jak u žáků čtvrtých ročníků tak u 

starších žáků. U mladších žáků je pití mléka к snídani nejčastější téměř v 60 %. U 

mladších žáků je oblíbena konzumace i к večeři, což může souviset s vlivem rodičů na 

stravování dětí. Zajímavé je, že mladší dívky mléko к dopolední svačině а к obědu 

vůbec nekonzumují nebo velmi málo. Další možností je, že dívky konzumují mléko 

jindy, např. к snídani a v dopoledních hodinách dávají přednost jiným nápojům. 

U žáků sedmých ročníků je nejčastější konzumace opět к snídani, na druhém místě 

je ale konzumace к odpolední svačině, к večeři pije mléko přes 17 % žáků sedmých 

tříd. 

Konzumace mléka к svačinám a obědu je až na zmiňovanou výjimku velmi nízká. 

Toto zjištění ukazuje na nízkou konzumaci právě ve škole, kde se děti v průběhu 

dopoledně stravují. 

Žáků, kteří mléko nepijí vůbec, s věkem přibývá. 
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Grafy k otázce č. 2 

Ot. č. 2: Mléko piji nejčastěji: 
(celkem - v %) 
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Otázka č. 3 Mléko piji protože : v % 

ročník 

varianta 

celkem ročník 
je zdravé chutná mi doma mě к 

tomu vybízejí 
nepřemýšlím 

o tom 
mléko nepiji 

celkem 

7. 
Celkem 23,3 46,7 0,0 10,0 20,0 100,0 

7. Chlapci 25,0 37,5 0,0 12,5 25,0 100,0 7. 
Dívky 21,4 57,1 0,0 7,1 14,3 100,0 

4. 
Celkem 44,8 44,8 2,1 2,1 6,3 100,0 

4. Chlapci 39,6 50,0 2,1 2,1 6,3 100,0 4. 
Dívky 50,0 39,6 2,1 2,1 6,3 100,0 

Důvody pro pití mléka mohou být různé. U mladších žáků je velmi pravděpodobný 

vliv rodiny, starší žáci se naopak v tomto věku rozhodují samostatněji a větší roli u nich 

hraje i vliv vrstevnické skupiny. 

Nejčastější důvody, které žáci zatrhli, byly, že jim mléko chutná a že je zdravé. 

Tato zjištění jsou z pohledu školy i rodičů povzbudivá, protože žáci obou věkových 

skupin přijali obecná doporučení o výživě. Také fakt, že mléko žákům chutná je 

pravděpodobně bude motivovat ke konzumaci mléka i v budoucnu. 

Variantu, že mléko pijí žáci protože je k tomu rodiče vybízejí, zaškrtlo velmi nízké 

procento respondentů a to pouze žáci čtvrtých tříd. Tento výsledek potvrzuje domněnku, 

že starší žáci chtějí o svém stravování více rozhodovat sami. To, že výsledek je u této 

odpovědi tak nízký ale neznamená, že by rodiče neměli na stravování svých dětí vliv. 

Žáci si ho spíše neuvědomují a zaškrtli obecně uznávaný názor, že mléko je zdravé. 

0 tom, proč pijí mléko, nepřemýšlí spíše starší chlapci. 

1 v této otázce se potvrdil trend nepít mléko spíše u starších žáků. 
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Grafy k otázce č. 2 

O t . č . 3 : M l é k o piji p r o t o ž e : 
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Otázka č. 4 Nejvíc mi chutná : v % 

ročník 
varianta 

celkem ročník ovocný 
jogurt 

mléko Monte 
nápoj Pribináček 

celkem 

7. 
Celkem 36,4 39,4 12,1 12,1 100,0 

7. Chlapci 37,5 25,0 25,0 12,5 100,0 7. 
Dívky 35,3 52,9 0,0 11,8 100,0 

4. 
Celkem 21,3 32,8 23,0 23,0 100,0 

4. Chlapci 16,1 38,7 22,6 22,6 100,0 4. 
Dívky 26,7 26,7 23,3 23,3 100,0 

Na našem trhu je široký sortiment mléčných výrobků a řada z nich je určena právě 

dětem, respektive se reklama zaměřuje na ně. Právě z tohoto důvodu jsem do čtvrté 

otázky dala žákům na výběr dva mléčné výrobky, které se podobají sortimentu 

nabízeném v projektu Školní mléko a reklama je cílena na děti. Těmito výrobky je 

čokoládový nápoj Monte a tvarohový dezert Pribináček. 

Žákům nejvíce chutná mléko. Tento výsledek může být opět ovlivněn zaměřením 

dotazníku na tuto potravinu. Na druhém místě se u žáků sedmých ročníků v oblibě 

umístil ovocný jogurt a Monte nápoj a Pribináček jsou oblíbeny nejméně. Dívky v 

sedmých ročnících ani jednou nezaškrtly Monte nápoj, naopak neochucené mléko je u 

nich velmi oblíbeno. 

U mladších žáků je Pribináček i Monte nápoj oblíbený stejně, což právě může být 

dáno vlivem reklamy jak na děti tak na jejich rodiče. Ovocný jogurt mladší skupina 

žáků preferuje nejméně, oblíbenější jsou u dívek. 
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Grafy k otázce č. 2 
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Otázka č. 5 Nejzdravější je : v % 

ročník 

varianta 

celkem ročník ovocný 
Jogurt 

mléko 
Monte 
nápoj Pribináček 

celkem 

7 . 

Celkem 37,9 51,7 0,0 10,3 100,0 

7 . Chlapci 43,8 50,0 0,0 6,3 100,0 7 . 
Dívky 30,8 53,8 0,0 15,4 100,0 

4 . 

Ce lkem 23,0 67,2 0,0 9,8 100,0 

4 . Chlapci 29,0 64,5 0,0 6,5 100,0 4 . 
Dívky 16,7 70,0 0,0 13,3 100,0 

Jaké povědomí a informace o nutričních hodnotách jednotlivých potravin mají žáci, 

bylo cílem 5. otázky. Vybrány byly stejné potraviny jako u otázky č. 4. 

Žáci za nejzdravější považují mléko, jak se ukázalo už u otázky č.3, kde přes 40 % 

všech respondentů uvedlo, že pijí mléko protože je zdravé. Jako zdravou ( nutričně 

hodnotnou ) potravinu považuje 37,9 % žáků sedmých ročníků a 23 % žáků ročníků 

čtvrtých ovocný jogurt. Nikdo nezaškrtl odpověď Monte nápoj a názor, že nejzdravější 

je Pribináček, uvedlo 10 % žáků. 

Z nutričního hlediska je odpověď na tuto otázku nejednoznačná. Jako zdravé a 

doporučované potraviny pro děti školního věku jsou uváděny mléko a jogurty (zakysané 

mléčné produkty ). Pribináček je prezentován reklamou jako tvarohový krém s 

přídavkem smetany, která ale výrazně zvyšuje jeho tučnost. Pribináček se vyrábí s 

příchutí, takže obsahuje i jednoduché sacharidy. Nejméně vhodný je Monte nápoj, což 

je čokoládové ochucené mléko, s vysokou energetickou hodnotou. 
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Grafy k otázce č. 8 

Ot. č. 5: Nejzdravější je: 
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Otázka č. 6 Projekt školní mléko v % 

ročník 
varianta 

celkem ročník 
se mi líbí se mi 

nelíbí 
mě 

nezajímá 
celkem 

7. 
Celkem 58,6 0,0 41,4 100,0 

7. Chlapci 50,0 0,0 50,0 100,0 7. 
Dívky 69,2 0,0 30,8 100,0 

4. 
Celkem 68,9 4,9 26,2 100,0 

4. Chlapci 61,3 3,2 35,5 100,0 4. 
Dívky 76,7 6,7 16,7 100,0 

Projekt Školní mléko se líbí nadpoloviční většině respondentů, více se líbí žákům 

ve čtvrtých ročnících. Obliba je ale poměrně vysoká i u starších žáků, přesto, že řada z 

nich si mléko nekupuje. Předpokládám, že tito žáci využívají tohoto projektu na nákup 

nedotovaných výrobků. 

Variantu, že projekt se respondentovi nelíbí zaškrtli pouze někteří žáci ze čtvrtých 

ročníků, naopak menší procento dětí uvedlo, že je projekt nezajímá. Starší žáky projekt 

spíše nezajímá než že by se jim nelíbil. 

Projekt se líbí více dívkám než chlapcům a to v obou věkových kategoriích. U žáků 

sedmých ročníků se o projekt nezajímá dokonce polovina respondentů. 
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Grafy k otázce č. 2 

Ot. č. 6: Projekt školní mléko: 
(celkem - v%) 
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Otázka č. 7 Mléko si ve škole: v % 

ročník 

varianta 

celkem ročník 
kupuji nekupuji 

celkem 

7. 
Celkem 20,7 79,3 100,0 

7. Chlapci 18,8 81,3 100,0 7. 
Dívky 23,1 76,9 100,0 

4. 
Celkem 45,9 54,1 100,0 

4. Chlapci 51,6 48,4 100,0 4. 
Dívky 40,0 60,0 100,0 

I výsledky této otázky bohužel potvrdily slova distributorů. Počet žáků, kteří si 

mléko kupují, klesá v průběhu školního roku i s věkem. U starších žáků si mléko kupuje 

pouze 20,7 %, dívky více. U žáků čtvrtých ročníků je procento vyšší - 45,9 % a mléko si 

kupují více chlapci. 
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Grafy k otázce č. 8 

Ot. č. 7: Mléko si ve škole: 
(celkem - v %) 
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Otázka č. 8 Mám raději mléko : v % 

ročník 
varianta 

celkem ročník 
ochucené neochucené 

celkem 

7. 
Celkem 25,9 74,1 100,0 

7. Chlapci 14,3 85,7 100,0 7. 
Dívky 38,5 61,5 100,0 

4. 
Celkem 33,3 66,7 100,0 

4 . Chlapci 35,5 64,5 100,0 4. 
Dívky 31,0 69,0 100,0 

Na tuto otázku odpovídali pouze ti žáci, kteří v předešlé otázce zaškrtli odpověď a), 

tedy že mléko si ve škole kupují. 

Odpovědi mě velmi příjemně překvapily, protože vysoké procento respondentů 

preferuje neochucené, tedy nepřislazené mléko. Dokonce u žáků sedmých ročníků 

dosáhla obliba neochuceného mléka téměř 75 %, u mladších žáků je to 66,7 %. 

Výsledky nekorespondují s odpověďmi distributorů, že častěji si žáci kupují mléko 

ochucené. Tento rozdíl si vysvětluji vlivem spolužáků - když už si jdou koupit ve škole 

mléko tak ochucené, další možnost je, že ve škole si žáci kupují mléko ochucené a 

doma konzumují mléko neochucené. 
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Grafy k otázce č. 8 

Ot. č. 8: Mám raději mléko: 
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Otázka č. 9 Hrneček mléka ( 250 ml ) piji: v % 

ročník 

varianta 

celkem ročník 
denně 2-3 x týdně 

2-3 x za 
měsíc 

mléko 
nepiji 

celkem 

7. 
Celkem 13,8 37,9 27,6 20,7 100,0 

7. Chlapci 18,8 31,3 25,0 25,0 100,0 7. 
Dívky 7,7 46,2 30,8 15,4 100,0 

4. 
Celkem 50,8 27,9 8,2 13,1 100,0 

4. Chlapci 48,4 29,0 9,7 12,9 100,0 4. 
Dívky 53,3 26,7 6,7 13,3 100,0 

Závěrečná otázka se týkala frekvence pití mléka a vypitého množství. V otázce je 

jak objemová míra ( 250 ml ), tak slovo "hrneček" pro lepší představu množství hlavně 

u žáků čtvrtých tříd. 

Opět příjemné zjištění je, že 50 % žáků čtvrtých tříd konzumuje mléko denně a to 

chlapci i dívky. Starší žáci pijí mléko méně často, ale chybí zde samozřejmě údaj o 

konzumaci jiných mléčných výrobků, kterými si zajišťují příjem vápníku a dalších 

živin. I odpovědi u této otázky potvrdily slova distributorů, že mléko pijí méně nebo 

vůbec starší žáci. 
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Grafy k otázce č. 2 

Ot. č. 9: Hrneček mléka ( 250 ml ) piji: 
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NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PROJEKTU : 

1. Vzhledem k rostoucí dětské obezitě není podávání slazených mléčných výrobků 

u dětí ideální. Přesto si většina žáků kupuje mléko ochucené. Preference 

neochuceného mléka by mohla stoupnout při snížení ceny mléka neochuceného, 

respektive zvýšení ceny mléka ochuceného. Omezení nebo úplné vyloučení 

mléka ochuceného z programu, by pravděpodobně vedlo к ještě nižšímu 

celkovému odběru u žáků. 

2. Jako nejvhodnější mléčné výrobky ve stravě dětí se jeví zakysané výrobky -

jogurty. S jejich uskladněním mají ale některé školy problémy. Vhodným 

řešením je půjčení nebo pronájem chladničky, kde by jogurty byly uskladněny. 

Z výživového hlediska není podávání ochucených a doslazovaných jogurtů 

dětem vhodné, proto zvláště jogurty podávané ve školách by měly být bílé, bez 

příchuti. 

3. Mléčné výrobky si většinou kupují žáci 1. stupně a starší žáci o ně nemají 

zájem. Řada odborníků zastává názor, že v právě v pubertě je vhodné doplňovat 

vápník a další důležité látky z mléčných zdrojů. Vhodná reklamní kampaň by 

určitě přilákala к tomuto tématu pozornost jak rodičů, tak samotných žáků. 

4. Jedna z distributorek navrhla, aby Laktea sama pověřila pracovníky, kteří by 

monitorovali situaci ohledně projektu v určité oblasti. Do jejich pravomoci by 

spadalo jak objednávání výrobků, tak finance a byrokracie s projektem spojená. 

Tím by se částečně umožnilo i určité ujednocení způsobů distribuce výrobků 

žákům. 

5. Mlékárna Kunín začala v závěru školního roku 2005/06 provozovat ve dvou 

stech moravských základních školách 200 chladících automatů na mléčné 

výrobky. Automaty fungují na tzv. mléčné kreditní karty, které rodiče dětem 

pořizují přímo ve školách. Mléčná "kreditka" stojí 70 Kč a žák si za ní může 

vybrat 20 porcí mléka. V automatu je mléko neochucené nebo s vanilkovou a 

kakaovou příchutí. "Kreditka" za 80 Kč je na 20 kusů jogurtů nebo tvarohových 

dezertů. Každý školák má nárok na 1 dotovaný výrobek každý vyučovací den. 

Školám, které mají tyto automaty, odpadly starosti se složitým skladováním 

potravin. Automaty jsou italské výroby a udržují jogurty, smetanové krémy a 

mléko při teplotě do 8°C. Mlékárna dodala školám speciální software, pomocí 
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kterého se evidují "mléčné kreditky". O automaty na mléko je velký zájem a 

zájem žáků na některých školách vzrostl až čtyřikrát oproti loňsku a to i u žáků 

vyššího stupně. Generální ředitel mlékárny Kunín Z. Gebauer potvrzuje, že na 

mléčné automaty má mlékárna pořadník. Od 1. ledna 2007 plánuje mlékárna 

rozmístit dalších 200 automatů po moravských školách a zájem je i v Čechách. 

Do projektu jsou např. zapojeny základní školy v Kravařích na Opavsku, ZŠ 

E.Beneše v Opavě, základní školy v Brně a další. Na základní škole v Rožnově 

pod Radhoštěm už padla kvůli bitvě o mléko z automatu dokonce ředitelská 

důtka. Zatím největším problémem se ukázalo doplňování automatů. 

Dodavatelé, kteří jezdí dvakrát týdně je nestačí doplňovat, ale některé školy již 

tento problém s dodavateli sladili a předdpokládá se, že v průběhu projektu se 

vyřeší i na ostatních školách.[ 32 ] 
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8 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit aktuální stav projektu "Školní mléko" na 

vybraných školách a postavení mléka ve stravě dětí. V první části práce jsem popsala 

mléko a mléčné výrobky, jejich složení a sortiment na trhu. Další část je věnována 

postavení mléka ve stravě dětí, kde jsem využila různé literární zdroje, abych se 

pokusila ukázat šíři názorů na mléko, která se pohybuje od extrému mléka jako ideální 

potraviny až po naprosté odmítání mléka. 

O projektu školní mléko, přestože probíhá již deset let, jsem nalezla informace 

hlavně na internetových stránkách Laktey - společnosti, která projekt realizuje a v 

odborných časopisech, věnujících se tématu výživy a stravování. Konkrétní informace 

jsem získávala rozhovory s řediteli a hlavně distributory školního mléka na školách, u 

kterých jsem se vždy setkala s ochotou a snahou podat informace. Dotazníkové šetření 

proběhlo na stejných školách jako rozhovory s distributory a i při této činnosti jsem se 

setkala s ochotou ze strany pedagogů i žáků. 

Očekávání formulovaná v úvodu diplomové práce se převážně vyplnila. Příjemně 

mě překvapila relativně vysoká účast škol v projektu, méně již klesající trend v počtu 

zapojených dětí. I preference sladkého mléka je výrazně vyšší než u mléka 

neochuceného. Větší zájem o mléko mají žáci 1. stupně, ale na některých školách bylo 

vysoké i procento žáků ze stupně druhého, převážně to byly školy, kde si žáci mohou 

mléko kupovat bez předchozího objednání. 

Problémy s projektem uvedli jen někteří distributoři a jednalo se nejčastěji o 

problémy se skladováním mléka a zatěžující byrokracii při malém finančním 

ohodnocení. Drobnější problémy, např. s dodávkami mléka, uváděli distributoři jako 

výjimečné a kladně dořešené. 

Sami žáci mají o výživu zájem a v některých školách se po vyplnění dotazníku 

rozvinula diskuse o mléku a výživě vůbec. Podle výsledků dotazníkového šetření se 

dětem projekt líbí a mléko považují za zdravou a chutnou potravinu. Obliba mléka a 

mléčných výrobků s věkem klesá. Rozdíly v odpovědích mezi chlapci a dívkami nejsou 

výrazné. 
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V této práci jsem se snažila přispět к tématu výživy dětí sondou do projektu "Školní 

mléko" a tomuto tématu bych se chtěla i dále věnovat. Zajímavé by byly určitě názory 

rodičů zúčastněných žáků na tento projekt, případně na školní stravu jako celek. 

Velmi zajímavým tématem je vliv mléka a mléčných výrobků na zdraví dětí a 

rozvoj některých onemocnění, jak uvádí někteří citovaní autoři. Bohužel prokázat 

jednoznačný vliv určité potraviny na vznik onemocnění je velmi problematické a takový 

výzkum by vyžadoval dlouhodobou spolupráci lékařů, odborníků na výživu a hlavně 

dětí tohoto projektu se účastnících. 

Projekt Školní mléko" prodělává v momentu zakončování mé diplomové práce 

zajímavé změny, které způsobila mlékárna Kunín svým nápadem mléčných automatů. O 

ty je velký zájem a po Moravě, kde byly automaty instalovány nejdříve, se tyto 

automaty objevují i na základních školách v Čechách. Doufám, že velký zájem dětí o 

toto mléko a mléčné výrobky neopadne. 
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OBJEDNÁVKA ČÍSLO ODBĚRATELE 
tor objednávky platný v období 9-12 / 2006) 

aktea, o.p.s., Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4 
•mail: objednavky@laktea.cz, tel./fax: 800 100 525 (od 7 do 15 hodin zdarma), 266 712 812, 266 712 533. 

Dotované mléko a mléčné výrobky -- Madeta, a.s. 
^ázev zboží 

L. . . 

Objem 
Hmotnost 

Cislo Cena Množství 
kusy 

Souhlasím 
se změnou 
příchutě 

Rotované mléko Smilky - kokos 250 ml 2191 3,50 Kč 
Rotované mléko Smilky - jahoda 250 ml 2121 3,50 Kč 
Rotované mléko Smilky - vanilka 250 ml 2131 3,50 Kč ANO 
(otované mléko Smilky - čokoláda 250 ml 2141 3,50 Kč 
[kované mléko Smilky - neochucené 250 ml 2151 3,50 Kč 

NE Jotovaný Školní jogurt MIKY - čokoláda 150 g 2342 4,- Kč NE 

Jotovaný Školní jogurt MIKY - jahoda 150 g 2322 4,- Kč 
letovaný smetanový krém Lipánek vanilka 80 g 2432 4,- Kč 
pováný smetanový krém Lipánek kakao 80 g 2442 4,- Kč 

-— 

_ Nedotované výrobky - Madeta, a.s. 
*ázev zboží Objem 

Hmotnost 
Číslo Cena Množství 

kartóny 
^olní mléko Madeta - jahoda 250 ml 2120 7,-Kč 
^olní mléko Madeta - vanilka 250 ml 2130 7,-Kč 
^olní mléko Madeta-kakao 250 ml 2140 7,- Kč 
^olní mléko Madeta - neochucené 250 ml 2150 7,-Kč 
Ijagic - Multivitamin 250 ml 2600 5,- Kč 
Jagic - Pomeranč 250 ml 2690 5,- Kč 
Jüsli tyčinka Jágr 68 jahodová polomáčená v jogurtu 25 g 2520 5,-Kč 
Jíisli tyčinka Jágr 68 s brusinkami a malinami polomáčená v jog. polevě 28 g 2590 5,-Kč 
Vviggy Cerix kakaové cereálie s oříšky, polomáčená v jogurtové polevě 20 g 2570 4,-Kč 

poissant Kubíček meruňka 40 g 2860 7,-Kč 
poissant Kubíček nugátový s čokoládovou polevou 50 g 2840 7,- Kč 

°'ní mléko Smilky je balené v kartónech po 27 kusech, dotované můžete objednávat na kusy, avšak ideální je zaokrouhlit objednané množství n 
s°bek 27 (celé kartóny). Minimální trvanlivost mléka dodaného do školy musí být 2 měsíce. 
''°vané jogurty jsou balené po deseti kusech, smetanové krémy po dvaceti kusech, můžete objednávat na kusy, avšak ideální je opě 
^rouhlit objednané množství na násobek 10 či 20 (celé kartóny). Minimální trvanlivost Školního jogurtu MIKY dodaného do školy musí být 1' 
"> smetanové krému Lipánek 8 dnů. Jogurty a smetanové krémy je třeba uchovávat v chladničce. 
dotované Školní mléko Madeta je balené po 27 ks a croissant Kubíček po 30 ks v kartónu, objednávat lze pouze celé kartóny. Trvanlivost od 
6 dodáni do školy musí být min. 2 měsíce. 
?e«c je balený po 28 ks v kartónu, objednávat lze pouze celé kartóny. Trvanlivost ode dne dodání do školy musí být min. 3 měsíce. 
"SH tyčinky Jágr 68 jsou balené v kartónech po 15 kusech, Twiggy Cerix po 35 kusech, objednávat lze pouze celá balení Minimáln 
ž i v o s t ode dne dodání do školy musí byt 4 měsíce. 

i 

t 
t 
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Podpis + razítko 
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1 1 
»(žadatel nevyplňuje) 

SZIF 
Státní zemědělský intervenční fond 

Závazné prohlášení školy (zařízení) 
vzor В 

Strana 1 

Ve Smečkách 33 

110 00 Praha 1 

te l : +420 222 871 416 

f ax :+420 296 806 400 

Originál se zasílá zároveň s žádostí o podpory na SZ IF , kopie zůstává u př í jemce podpor. 

I 1. Údaje o škole (zařízení) 
1.Název školy (zařízení): 

2.Adresa sídla - Ulice: 

( T č á s t obce, městská část: 

3. Číslo popisne: 4.Číslo orientační: 5.Obec: 

7, PSČ: 

l 

i . Identif ikační číslo: 

9.Razítko školy: 

Kontaktní údaje 
10.Příjmení kontaktní osoby 11 J m é n o : 

13.Telefon: 

12.Mobilní te lefon: 

14.Fax: 15.E-mail; 

I 2. Údaje o oprávnění 
Období 

Měsíc 

Počet vyučovacích dnů 

Maximální množství v ks** 

Počet vyučovacích dnů 

Maximální množství v ks** 

Celkový počet žáků 

Září Říjen 

Z toho odebírají mléčné výrobky 

Listopad Prosinec Leden 

Unor Březen Duben Květen Červen 

Platí max imá ln í prodejní ceny uvedené v aktuá ln ím Cenovém věstníku Ministerstva financí s tanovené 

pro př í jemce národní podpory (dodavate le ) . Z m ě n a počtu osob oprávněných к odběru o více než 1 0 % 

musí být o z n á m e n a agentuře S Z I F do jednoho měsíce. 

* * Výpočet měsíčního maximálního množství se provede následovně-
celkový počet žáků x počet vyučovacích dnů 

16 Místo vyhotoveni : 17.Datum (den, měsíc, rok) 

1 
S1115019.02 


