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Příloha 1 -nevyplněný dotazník 

1. Jste chlapec nebo dívka? 

o Chlapec 

o Dívka 
    

 

2. Jak často navštěvujete školní jídelnu ve Vaší škole? 

o Pravidelně. 

o Nepravidelně. 

o Nenavštěvují 

 
 

3. Jaké jsou hlavní důvody, proč nenavštěvujete pravidelně školní jídelnu? 

o Nabízené pokrmy ve školní jídelně mi nechutnají.  

o Obědy si nosím z domova 

o Na školní obědy nemám finanční prostředky 

o Jiný důvod 

 

4. Jste spokojeni s porcemi pokrmů ve školní jídelně? 

o Ano 

o Ne 

5. Jak hodnotíte pestrost pokrmů v jídelně? 

o Občas je těžké si vybrat. 

o Nikdy nemám problém si vybrat 

o Někdy se jídla opakují 

 

6. Jak na Vás působí servírování pokrmu na talíř?  

o Jídlo vždy vypadá lákavě. 

o Občas mě to jídlo zrovna nepřitahuje 

o Jídlo vypadá příšerně 

 
 
7. Jste spokojeni s množstvím nápoje podávaného k jídlu ve školní jídelně? 

o Ano 

o Ne 



 

8. Jak jste spokojeni s kvalitou služeb školní jídelny? 

o Jsem spokojený/á.  

o Je co zlepšit 

o Nejsem spokojený/á 

o Nezajímám se 

 

9. Poskytuje Vám přímo škola nebo školní jídelna dostatečné informace a podněty na 

téma zdravé výživy a životního stylu? 

o Ano  

o Ne 

 

10. Zaujaly Vás některé projekty o podpoře životního stylu a stravování na školách?  

o Ano  

o Ne  

 

 

11. Dokázala by školní jídelna konkurovat řetězcům rychlého občerstvení? 

o Určitě 

o Těžko 

 

12. Jaký je Váš oblíbený fastfoodový řetězec? 

o McDonalds 

o KFC 

o Burger KIng.  

o Bageterie Boulevard  

o Subway 

 

13. Uvítali byste možnost zakoupení zdravé svačiny? 

o Ano  

o Ne  

 

 

 



Příloha 2-vyplněný dotazník 

 1. Jste chlapec nebo dívka? 

o Chlapec 

o Dívka 

    

 

2. Jak často navštěvujete školní jídelnu ve Vaší škole? 

o Pravidelně. 

o Nepravidelně. 

o Nenavštěvují 

 

 

3. Jaké jsou hlavní důvody, proč nenavštěvujete pravidelně školní jídelnu? 

o Nabízené pokrmy ve školní jídelně mi nechutnají.  

o Obědy si nosím z domova 

o Na školní obědy nemám finanční prostředky 

o Jiný důvod 

 

4. Jste spokojeni s porcemi pokrmů ve školní jídelně? 

o Ano 

o Ne 

 

5. Jak hodnotíte pestrost pokrmů v jídelně? 

o Občas je těžké si vybrat. 

o Nikdy nemám problém si vybrat 

o Někdy se jídla opakují 

 

6. Jak na Vás působí servírování pokrmu na talíř?  

o Jídlo vždy vypadá lákavě. 

o Občas mě to jídlo zrovna nepřitahuje 

o Jídlo vypadá příšerně 

 

 



7. Jste spokojeni s množstvím nápoje podávaného k jídlu ve školní jídelně? 

o Ano 

o Ne 

 

8. Jak jste spokojeni s kvalitou služeb školní jídelny? 

o Jsem spokojený/á.  

o Je co zlepšit 

o Nejsem spokojený/á 

o Nezajímám se 

 

9. Poskytuje Vám přímo škola nebo školní jídelna dostatečné informace a podněty na téma   

zdravé výživy a životního stylu? 

o Ano  

o Ne 

 

10. Zaujaly Vás některé projekty o podpoře životního stylu a stravování na školách?  

o Ano  

o Ne  

 

 

11. Dokázala by školní jídelna konkurovat řetězcům rychlého občerstvení? 

o Určitě 

o Těžko 

 

12. Jaký je Váš oblíbený fastfoodový řetězec? 

o McDonalds 

o KFC 

o Burger KIng.  

o Bageterie Boulevard  

o Subway 

 

13. Uvítali byste možnost zakoupení zdravé svačiny? 

o Ano  

o Ne 



 


