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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce se zabývá oblibou a dostupností stravování ve školní jídelně na základních 

školách v okrese Mladá Boleslav. Složení jídelníčků ve školních jídelnách je pod velmi 

přísným dozorem v závislosti na normách. V teoretické části mé bakalářské práce jsem 

se zabývala legislativou školních jídelen, historií, normami a systémem kritických bodů. 

Dále jsem velkou část věnovala základním složkám potravy a součástem vhodného 

jídelníčku pro žáky základních škol. 

V praktické části jsem pak zjišťovala, jak jsou žáci ve školních jídelnách spokojeni, co jim 

vyhovuje a naopak. Hlavním cílem bylo zjistit, jestli se větší procento žáků stravuje 

ve školních jídelnách nebo ne. Data byla opatřena formou dotazníků. Dotazníky jsem 

rozdávala ve čtvrté, páté, osmé a deváté třídě na každé z vybraných škol. Jejich vyplnění, 

dle zjištění, bylo bezproblémové.  

Díky dotazníkům jsem došla k závěru, že žákům na základních školách, kteří se stravují 

ve školní jídelně strava chutná, pouze jim občas nevyhovuje prostředí, ve kterém se stravují. 

Žáci nenavštěvující školní jídelnu uváděli, že jim většinou nechutná, proto si stravu do školy 

nosí nebo se chodí stravovat domu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

stravování, školní jídelna, výživa dětí, mladiství do 15 let 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the popularity and possibility of eating meals in the school 

canteens at elementary schools in Mladá Boleslav district. Nowadays the composition 

of the menu in the school canteens is strictly under control depending on standards. 

In  the theoretical part of my bachelor thesis I was dealing with a school canteen legislation, 

history of  a school canteen, standards and the system of critical points.  In another part I 

applied my mind to write about  basic parts of food and components of the suitable menu 

for pupils at elementary schools. 

In the practical part I was finding out how satisfied pupils are in their school canteens, what 

suits them and what does not. One of the main goals was to find out if a higher percentage 

of pupils eats in the school canteens or not. I chose a questionnaire for the data discovery 

method. I distributed questionnaires in the fourth, fifth, eighth and ninth classes at each 

school. Their completions, according to the findings, were problem-free. 

Thanks to the questionnaires I came to the conclusion that pupils of the primary schools, 

who eat at the school canteens, are satisfied but sometimes they do not like the environment 

of the school canteens. Pupils, who do not attend the school canteens said that they do not 

like the food which is cooked up in the school canteens. They rather take their own food 

into the school or they go home for lunch.  
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Úvod 

Stále častějším diskutovaným tématem je stravování dětí. Já jsem se v mé bakalářské práci 

zaměřila na dostupnost a oblibu stravování ve školních jídelnách na základních školách. 

Stravování ve školních jídelnách je bezpochyby na kvalitní úrovni. Dříve tomu tak nebylo, 

a proto jsem se se snažila zjistit oblibu jídel a celkový dojem žáků na školní jídelnu. 

V současné době jsou kladeny mnohem větší nároky na zdravější stravování ve školských 

zařízeních. Veškerá strava je sestavena tak, aby odpovídala výživovým nárokům 

a předepsaným normám.  

Výrazně častěji se setkáváme s dětmi či žáky, kteří nejsou zvyklí na zdravějším stravování, 

které je zařazeno do běžného stravování ve školách. Důsledkem toho může být, že se žáci 

nechodí stravovat do školních jídelen a jejich zvyky se nemohou nijak změnit. Jeden 

z hlavních faktorů, který ovlivňuje jejich stravu mohou být rodiče. Dovolím si napsat, 

že spousta z nich nemá žádný přehled o tom, jaká strava a z jakých surovin se dnes 

ve školních jídelnách vaří. 

Zaměřila jsem se proto v teoretické části na to, jak jsou jídelníčky sestaveny, jaké jsou 

v dnešní době normy pro školní jídelny a jaké legislativní předpisy musí bát dodržovány. 

Část své teoretické části jsem také věnovala HACCP neboli systému kritických bodů, které 

se musí striktně dodržovat. Popsala jsem i základní složky výživy, potravinovou pyramidu 

pro děti a mladiství nebo spotřební koš.  

Výzkum na praktickou část jsem provedla dotazníkovou metodou. Dotazníky jsem dala 

do třech škol a v každé škole do čtyřech tříd. Zjišťovala jsem jaká jídla mají žáci nejraději, 

co se jim na školní jídelně libí a co naopak ne. Dále jsem chtěla zjistit co nejvíce informací 

o tom, proč se někteří žáci nestravují ve školní jídelně a svůj oběd řeší jinak.  

Díky dotazníkům jsem zjistila, že se velké množství žáků stravuje ve školních jídelnách 

a jsou téměř spokojeni. Jen malé procento školní jídelny nevyužívá.  

Veškeré výsledky mám zpracované v tabulkách a každou tabulku jsem okomentovala tak, 

aby bylo vše srozumitelné a na první dojem jasné.  
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1 Školní stravování, historie a současnost 

1.1 Historie školního stravování 

První pokusy školního stravování se u nás objevily po druhé světové válce. Jídlo se podávalo 

ve školách formou přesnídávek. Sloužilo to ke zlepšení zdravotního stavu dětí. Již za krátkou 

dobu začaly vznikat školní jídelny. Byly zřizovány díky velkému zájmu obcí a škol. Tehdejší 

ministerstvo školství mělo povinnost pečovat o školní stravování. V roce 1953 a 1963 vydalo 

dvě vyhlášky. Zodpovídalo za provoz školních jídelen, odpovědné orgány, normy na nákupy 

potravin a poplatky za stravování. Dle věkových skupin dětí a délky pobytu ve škole byly 

určovány výživové dávky. Následně byla vytvořena nová funkce krajského 

inspektora a o něco málo později vznikla krajská a okresní střediska školního stravování.  

Jejich náplň práce byla zvyšovat kvalifikaci pracovníků jídelen. Tyto střediska dbala na to, 

aby školy dodržovaly správná výživová doporučení a děti byly správně vyživované (1). 

V dřívějších dobách nebyly školní jídelny součástí školy. Za každý oběd byly vybírány 

poplatky, které byly určeny podle sociální situace rodiny a používaly se na nákup potravin. 

V 60. a 70. letech byl největší rozvoj školních jídelen, a to z důvodu výstavby velkých sídlišť 

a zvýšení porodnosti. Později byly vyhlášeny výživové normy, jako ukazatel kvality. Dále 

byl pro lepší orientaci sestaven spotřební koš, který platí dodnes, pouze s malými 

odchylkami (1). 

V devadesátých letech byla provedena v České Republice studie o školních jídelnách. 

Po dokončení studie bylo navrženo snížení objemu masa vepřového a hovězího. Dále 

slazených výrobků a másla. Od ministerstva školství bylo doporučeno zvýšit příjem výrobků 

z mléka, drůbežího masa a luštěnin. Samozřejmostí bylo navýšit příjem ovoce a zeleniny. 

Zjistilo se také, že ne všechny děti školou povinné se stravují ve školní jídelně. Bylo 

o pouhých 75,6 % žáků základních škol. Ostatní žáci se stravovali doma nebo si jídlo 

zajišťovali jinde. Toto celé vyústilo v nesprávné stravovací návyky (2). 

1.2 Význam školního stravování 

Významů školního stravování je celá řada. Jeden z nich zastává sytící funkci. Podle 

průzkumů je dán jeden fakt, a to, že jídlo ve školní jídelně bývá často pouze jedním teplým 

jídlem za den, které dítě či adolescent sní. Jako další funkce je zdravotně vyživovací. Díky 
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spotřebnímu koši, normám a hygieně je bezpochyby zajišťována výživová hodnota 

a nezávadnost v podávaných pokrmech. Jedna z velmi důležitých funkcí je také výchovně-

vzdělávací. Nejen, že ukazuje dětem, jak se správně stoluje a jaká jsou pravidla správného 

chování při stolu, dítěti je také umožněno ochutnat jídla, která z domácího prostředí nezná. 

Z hlediska toho, že strava ve školní jídelně je vyvážená a pestrá, vede děti ke správnému 

životnímu stylu (1). 
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2 Legislativa školní jídelny 

„Školní stravování zabezpečují přednostně zařízení školního stravování dle §119 školského 

zákona. Školní jídelna, která je řazena v rejstříku škol a školských zařízeních může být 

buď samostatná právnická osoba (samostatná školní jídelna) nebo tuto činnost vykonává 

škola nebo školské zařízení (rovněž právnická osoba)“. (3). 

Máme tři typy školního stravování. Zaprvé je to školní jídelna, zadruhé školní jídelna neboli 

vývařovna, která je pak dále pouze vývařovna a zatřetí je to školní jídelna aneb výdejna a ta 

je dále pouze jako výdejna (3). 

Zařízení školního stravování uskutečňuje svou činnost v provozovnách, kterými se rozumí 

jakákoliv samostatná místnost nebo prostor, kde se konají stravovací služby. Při těchto 

stravovacích službách nesmí docházet k rozvozu či přepravě připravených jídel. Školní 

jídelna vydává jídla, která jsou připravována v prostorách školní jídelny a také smí 

připravovat jídla, která jsou vydávány výdejnou. Dále je tu vývařovna, jež v rámci školního 

stravování dělá jídla, která jsou vydávány výdejnou. Výdejna je samostatné zařízení školního 

stravování a většinou není součástí školní jídelny. Služby, které jsou poskytované 

strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy a v žádném případě nesmí obsahovat 

tabákové či alkoholické výrobky. Legislativa dále udává, že žák základní školy a nezletilý 

žák střední školy nebo konzervatoře má právo denně odebrat jeden oběd (3). 

Každá škola má vnitřní předpis školní jídelny, což je tzv. jídelní řád. Tento předpis udává 

rozsah a podmínky, které jsou spojené se školním stravováním, mimo jiné souvisí 

i s přihlašováním a odhlašováním stravy. Součástí tohoto řádu jsou i podmínky 

o poskytování ostatních stravovacích služeb (3). 
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3 Nutriční doporučení 

Nutriční doporučení (ND) úzce souvisí se spotřebním košem. Jedno nepsané pravidlo zní, 

že pokud je dodržována metodika nutričního doporučení, je plněn i spotřební koš. Díky 

nutričnímu doporučení je jednoduší naplánovat jídelníček měsíc dopředu. Zjišťují 

se i důležité chyby, které lze následující měsíc opravit a dále neopakovat (4). 

• Polévky podle ND. Je vždy naplánováno 20 dnů pro stravování. Nabídka polévek 

je 12x zeleninová a 3x-4x luštěninová. 4x-5x je polévka zcela jiná. Takovou ND 

nestanovuje. 

• Hlavní jídla jsou též plánována na 20 dní. Jejich nabídka je minimálně 3x měsíčně 

drůbeží a králičí maso. Toto maso se podává bez kůže, jelikož kůže je velkým 

zdrojem nasycených tuků. 

Vepřové maso by mělo by mělo být zařazeno maximálně 4x za měsíc. Klade se zde 

důraz na libovější druhy. Ty mají menší obsah tuku. 

Rybí maso je stanoveno 2x-3x za měsíc. Má nenahraditelnou funkci, a to je zdroj 

jódu z mořských ryb. 

Bezmasá jídla jsou doporučována 4x za měsíc. Jsou to plnohodnotné pokrmy 

ze zeleniny a luštěnin nebo také zeleninovo-luštěninové, obilovino-luštěninové 

nebo obilovino-zeleninové. 

Sladká jídla by se do jídelníčku neměla zapojovat více než 2x do měsíce.  

Luštěniny jsou doporučeny 1-2x za měsíc. Pokrmy z luštěnin jsou například čočka 

na kyselo nebo hrachová kaše. Dále se započítávají také jídla, do kterých je luštěnina 

přidána. Například rizoto. 

Uzeniny by se do jídelníčku neměly vůbec zařazovat. Jejich konzumace je v České 

Republice velmi vysoká. Uzeniny obsahují velké množství soli a tuků. 

• Mezi přílohy řadíme brambory, obiloviny a houskové knedlíky. ND nijak neomezuje 

přísun brambor a výrobků z nich. Snaha nutričního doporučení je snížit příjem 

kynutých knedlíků z bílé mouky. 

Obiloviny se doporučují minimálně 7x měsíčně. Příloha z obilovin je různá. 

Je to například rýže, kuskus, bulgur nebo jáhly. Dále těstoviny, pohanka, jáhly 

nebo žitno-pšeničné pečivo. 
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Houskové knedlíky z bílé mouky jsou doporučeny maximálně 2x měsíčně.  

• Čerstvá zelenina má být zařazena do jídelníčku minimálně 8x měsíčně. 

Mezi čerstvou zeleninu počítáme zeleninové saláty, krájenou zeleninu nebo oblohu 

k pokrmům. Za čerstvou zeleninu nelze počítat sterilovanou zeleninu, ale například 

kysané zelí ano.  

• Tepelně upravená zelenina je nutná  minimálně 4x za měsíc. Mezi tepelně upravenou 

zeleninu nelze počítat cibuli, která se dává do téměř každého základu pokrmů (4). 

 

3.1 Spotřební koš 

Spotřební koš je nástrojem pro školní jídelny, jak prokázat splnění výživových norem, 

které jsou dané legislativou. Výpočet spotřebního koše náleží do vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

o školním stravování. Spotřební koš je také brán jako souhrn měsíční spotřeby vybraných 

druhů potravin, který je stanoven již zmíněnou vyhláškou. Tato vyhláška také reguluje 

množství potravin, které je shodné s měsíčním průměrem (přípustná tolerance je ± 25 %). Je 

zde také uvedená výjimka, která je tvořena cukry a tuky. Tuky a volný cukr udávají horní 

hranici, kterou je možnost snížit. Opakem toho je zelenina, ovoce a luštěniny. Tyto potraviny 

lze zvýšit nad horní hranici. Poměr rostlinných a živočišných tuků má být zhruba 1:1, 

ale klade se velký důraz na zvýšení rostlinných tuků. Spotřební koš obsahuje deset 

základních skupin potravin a to jsou: maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky volné, cukry 

volné, zelenina, ovoce, brambory a luštěniny (5)  



13 

 

 

Tabulka 1- Množství potravin ve spotřebním koši stanovené vyhláškou (5). 

Druh a množství vybraných potravin v gramech na strávníka a den 

Věková skupina 

strávníků, hlavní a 

doplňková jídla 

Maso Ryby Mléko 

tekuté 

Mléčné 

výrobky 

Tuky 

volné 

Cukr 

volný 

Zelenina 

celkem 

Ovoce 

celkem 

Bram-

bory 

Luště-

niny 

3-6 r. přesnídávka, 

oběd, svačina 

55 10 300 31 17 20 110 110 90 10 

7-10 r. oběd 64 10 55 19 12 13 85 65 140 10 

11-14 r. oběd 70 10 70 17 15 16 90 80 160 10 

15-18 r. oběd 75 10 100 9 17 16 100 90 170 10 

Celodenní stravování 

3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 

7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 

11-14 r. 159 30 300 85 36 65 215 210 350 30 

15-18 r. 163 20 300 85 35 50 250 240 300 20 
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• Maso dle spotřebního koše napomáhá dosáhnout denní dávku bílkovin a železa. 

Do skupiny maso zahrnujeme všechny druhy jako jsou například: mražené 

nebo chlazené, vykostěné a nevykostěné atd. Všem těmto druhům je připojen 

koeficient 1,0.  

• Ryby plní dle spotřebního koše dávku bílkovin. Pokrmy z ryb jsou umisťovány 

do jídelníčku alespoň 2x-3x měsíčně. Ryby jsou velmi dobře stravitelné a dodávají 

tělu jód a vitamín D, který je velmi nedostatečný v lidském organismu.  

• Tekuté mléko je kvalitním zdrojem bílkovin, vápníku, vitamínu B2 a vitamínu A. 

Podle spotřebního koše by mělo být mléko či mléčný nápoj zařazován do jídelníčku 

minimálně 2x týdně. 

• Do skupiny mléčných výrobků řadíme sýry, tvarohy, kysané mléčné výrobky a také 

smetanu. Z hlediska spotřebního koše je důležité dávat dětem alespoň 4x do měsíce 

mléčný výrobek (např.: jogurt). Zařazení mléčných výrobků do hlavního jídla 

či polévek je nesmírně důležité. 

• Spotřební koš sleduje také tuky volné. Živočišné tuky mají odlišný koeficient 

než tuky rostlinné, protože rostlinný tuk neobsahuje vodu. Spotřební koš nemá 

funkci hodnotit celkový příjem tuků. 

• Volné cukry jsou dodavatelem sacharidů. Jejich poměr by měl být 50-55 % 

celkového denního energetického příjmu, ne však cukrů jednoduchých. Ty by měly 

tvořit pouze 10 %. Těchto deset procent by měl spotřební koš sledovat. 

• Zelenina plní dávku sacharidů, vitamínu C a bílkovin. Tato skupina zahrnuje všechny 

druhy zeleniny (mražená, čerstvá, sterilovaná nebo sušená). Každá tato skupina má 

svůj vlastní koeficient. 

• Ovoce je velmi dobrý zdroj sacharidů, vitamínu C, bílkovin a i tuků, pokud je 

to skořápkový plod. Nejkvalitnější je ovoce v syrové podobě. Ovoce lze podávat 

i jako kompotované nebo sušené, avšak v tomto případě negativně převažují přidané 

cukry.  

• Brambory ve spotřebním koši nedělají problém. Většinou se vyskytují jako příloha, 

ať už vařené, šťouchané, zapékané nebo jako bramborová kaše. 
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• Luštěniny zajišťují příjem sacharidů, vitamínu B a bílkovin. Mezi luštěniny řadíme 

i sójové výrobky. Jsou to kupříkladu tofu nebo tempeh (5). 

 

3.2 HACCP 

HACCP neboli systém kritických bodů plní důležitou funkci v zajišťování preventivního 

a systematického přístupu k včasné identifikaci možného rizika zdravotní závadnosti. Snaží 

se o zamezení jeho vzniku. Systém kritických bodů je zaměřen na celý potravinový řetězec, 

a to již od zpracování až prodej surovin. Tento systém řídí biologická, fyzikální či chemická 

rizika, jež mohou znehodnotit danou potravinu (6). 

,,Od 1.1.2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

852/2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin.“ 

,,Podle článku č.5 jsou provozovatelé potravinářských podniků povinni zavést postupy 

samokontroly založené na principech HACCP s tím, že mají být zohledněny zásady 

stanovené v doporučení Codex Alimentarius.“ 

,,Článek 5 vyžaduje, aby provozovatel potravinářských podniků vytvořil a zavedl jeden 

nebo více stálých postupů založených na zásadách HACCP a postupovali podle nich.“ (7). 
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4 Zdravá výživa dětí 

Rodič by měl být vzorem pro každé dítě, a to by se již od útlého věku mělo učit základům 

zdravé výživy doma v rodině. Dítě nemá moc zkušeností a vědomostí na to, aby vědělo, 

co je správné jíst a co ne. V tomto případě jde spíše o každodenní praxi. Na talíři by se mu 

mělo objevit jídlo, které odpovídá požadavkům na správnou výživu a tím vznikají přirozené 

návyky (8). 

Velmi důležitým faktorem ve zdravé výživě dětí je pravidelnost a pestrost. Obrovskou roli 

zde hraje snídaně jako základ dne. Snídaně by měla být vyvážená. Není dobře, když obsahuje 

spousty jednoduchých cukrů. Dalším bezpochyby důležitým faktorem je pravidelné 

doplňování tekutin. Nápoje by měly být neslazené a u menších dětí se musí hlídat pitný 

režim (1). 

4.1 Potravinová pyramida a její složení 

Potravinových pyramid je nespočetně. V posledních letech byly vypracovány různé typy. 

Některé z nich jsou platné i pro jiná etnika či pro osoby, které se stravují alternativně. 

Ve většině pyramid je snaha vystihnout potřeby průměrného a takřka zdravého člověka (8). 

Každá z potravin má různý obsah hlavních živin, minerálních látek a vitamínů. Z toho 

důvodu byla vytvořena výživová doporučení, které jsou příkladem toho, co by měla 

každodenní strava obsahovat. V České Republice se používá forma potravinové pyramidy. 

Jedna z pyramid je tzv. pyramida výživy pro děti. Byla vytvořena díky pokusnému ověřování 

účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ. Tato 

pyramida se skládá s různých pater osahujících pouze potraviny, které by měly vyplňovat 

dětský jídelníček (9). 

První patro tvoří tzv. základnu. Základna je tvořena nápoji. Jsou nedílnou součástí zdravé 

výživy. Je samozřejmostí, že musí být kladen důraz na kvalitu i množství. Nutností je omezit 

příjem sladkých a sycených nápojů a klást důraz na neperlivou obyčejnou vodu. V této 

pyramidě je zařazeno mezi nápoje i mléko. Má v sobě velký objem vody (9). 

Druhé patro obsahuje obiloviny, pekařské výrobky a těstoviny. Tyto výrobky obsahují velké 

množství sacharidů. Tím pádem jsou obrovským zdrojem energie v naší stravě. Dodávají 

nám i minerální látky, vitamíny či vlákninu. V tomto patře se objevují různé druhy příloh, 
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ať už je to chléb, rýže, těstoviny nebo i méně známé přílohy, jako je bulgur, kuskus 

nebo jáhly. Velmi zdravé je zařadit do této skupiny příloh i pseudoobiloviny. Patří sem 

quinoa, pohanka a amarant (9).  

Třetí patro je plné ovoce a zeleniny. Ty nám přináší značný příjem vlákniny, vody, vitamínů 

a minerálních látek. Ovoce a zeleninu můžeme využívat v různé formě, ať už je čerstvá, 

vařená, mražená, konzervovaná nebo sušená. Čerstvé kousky ovoce nebo zeleniny jsou 

dobré například ke zlepšení dětského chrupu. Tvorba slin díky žvýkání a kousání pomáhá 

udržovat zdravé zuby. Doporučená denní dávka je pět porcí. Měla by mít zhruba velikost 

sevřené pěsti konzumenta (9).  

Čtvrté patro se skládá mléčných výrobků, vajec, libového masa, ryb, luštěnin a ořechů. 

Všechny tyto potraviny nám dodávají velké množství bílkovin. Bílkoviny jsou 

nepostradatelnou součástí dětské stravy. Využívají se na vývoj tělesných tkání, regeneraci 

svalů a podporují správnou funkci imunitního systému (9). 

Do pátého patra potravinové pyramidy jsou zahrnuta dochucovadla. Téměř každý pokrm 

potřebuje dosolit, dosladit či přidat malé množství oleje (9). 

4.2 Základní složky výživy 

Doporučení energetických procent sacharidů u zdravého člověka s normální váhou je 55 - 

60 %. Dále 25-30 % tvoří tuky a 10-20 % jsou to bílkoviny (8). 

Základní složky výživy lze označovat jako živiny. Jsou to látky, jejíchž přítomnost je 

důležitá k vývoji a výživě člověka. Dělíme je na dvě základní skupiny. Makroživiny 

a mikroživiny. Tyto dvě skupiny jsou zásadní hlavně při růstu dětí. Makroživiny poskytují 

lidskému organismu energii a je jich potřeba velké množství. Jsou to sacharidy, tuky 

a bílkoviny. Mikroživiny sice nedávají lidskému tělo energii, ale bez nich by energie 

makroživin nebyla využita. Je jich potřeba pouze malé množství a mají velmi velký význam 

při metabolických procesech. Do této skupiny řadíme vitamíny a minerální látky. Další 

skupinou jsou seminutrienty. Patří sem složky, které nepatří ani do jedné z výše uvedených 

skupin. Nejsou to složky, které by byly nepostradatelné, ale jejich přísun a výskyt v lidském 

organismu má blahodárné účinky. Řadíme sem například nukleotidy, rostlinná barviva 

nebo probiotika (1). 
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4.2.1 Sacharidy v dětské výživě 

Sacharidy jsou velmi výrazným zdrojem energie. Důležitou roli zaujímají monosacharidy 

a disacharidy. 80-90 % energie, která je zajištěná pomocí sacharidů se ve střevech vstřebává 

formou glukózy, jejíž zdroj jsou potraviny s vyšším obsahem sacharózy a škrobu. Když dítě 

konzumuje ovoce, přijímá sacharózu přirozeně. Škrob lze získat například z cereálií. 

Pro tvorbu komplexů sacharidů jsou potřeba polysacharidy a oligosacharidy. Polysacharidy 

jsou základem vlákniny, jejíž původ jsou rostliny, především obiloviny, luštěniny a zelenina 

či ovoce. Vláknina má velmi důležitou funkci při trávicích procesech organismu. Má 

preventivní charakter proti vzniku různých onemocnění až do dospělosti, jako jsou například 

obezita, diabetes či nádorová onemocnění konečníku a střeva. Příjem vlákniny ve školním 

věku je odhadován na 15 g na den (2). 

4.2.2 Glykemický index potravin 

Glykemický index je hodnota, která nám umožňuje určit, jakou má sacharidová potravina 

schopnost zvýšit hladinu cukru v krvi. Zvýší-li se hladina cukru v krvi, říkáme tomu 

glykémie. Ta napomáhá slinivce břišní k vyplavení hormonu nazývanému inzulín. 

Je to jednoduchý systém. Čím více se zvýší hladina cukru po jídle, tím více je potřeba 

inzulínu. Někteří lidé požívají potraviny s vysokým glykemickým indexem velmi často, 

což může způsobit chronicitu. Následkem toho je možný vznik kardiovaskulárních chorob, 

diabetu II. typu. Velmi časté je ukládání tukových zásob a vznik obezity (8). 

Glykemický index se u osob zjišťuje tak, že je odebrána glykémie na lačno a poté se požije 

potravina, na kterou je daná osoba testována. Ta musí mít 50 g sacharidů. Poté se sleduje 

hladina cukru v krvi. Nejdříve po patnácti minutách v první hodině a poté každých třicet 

minut v hodině druhé. Naměřené hodnoty se zapíší do grafu a jsou porovnány s referenční 

potravinou, což většinou bývá glukóza nebo bílý chléb (8). 

4.2.3 Fruktózový sirup 

Fruktóza neboli ovocný cukr patří mezi monosacharidy a řadí se mezi ketózy. Tento cukr je 

přirozeně obsažen v ovoci, medu i zelenině. Vstřebávání fruktózy ve střevní sliznici je 

značně pomalejší než u glukózy. Metabolismus fruktózy probíhá v játrech. Tento děj je 

naopak rychlejší než u glukózy, protože fruktóza rychleji prostupuje přes plazmatickou 

membránu. Fruktóza se řadí mezi dobré sladidlo pro diabetiky, jelikož není součástí 
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některých reakcí, které jsou pomalejší a mají za následek rychlost glykolýzy. Ekonomicky 

je na tom fruktóza velmi dobře. Má velmi malou výrobní cenu a značí se i mnohem větší 

sladivostí. V dnešní době zájem o fruktózu velice stoupl a díky obrovské spotřebě je 

spojována s vyšším nárůstem nadváhy a obezity. V roce 2006 bylo vydáno doporučení od 

American Heart Association (AHA), aby se snížil příjem potravin a nápojů s přidaným 

cukrem. V tomto prohlášení byly i uvedeny doporučené dávky pro muže a ženy. Pro ženy to 

bylo maximálně 100 kcal/den, což je 6 kávových lžiček, a pro muže 150 kcal/den, což je 

9 kávových lžiček. Dále byl potvrzen vztah konzumace slazených nápojů s nárůstem BMI 

neboli body mass index a rizika spojených s ischemickou chorobou srdeční. Fruktóza na 

rozdíl od glukózy nestimuluje hladinu inzulínu ani leptinu, což znamená, že nejsou 

stimulována centra sytosti a energetické homeostázy organismu. Studie prokazují nárůst 

obezity díky slazeným nealkoholickým nápojům (10). 

4.2.4 Asymptomatická hyperurikemie a metabolický syndrom u dětí a adolescentů 

Kyselina močová je součást každého organismu, avšak její zvýšená koncentrace doprovází 

metabolický syndrom už u dětí a adolescentů. K hyperurikemii, což je zvýšená hladina 

kyseliny močové v krvi přispívá vysoká konzumace nápojů slazených fruktózou. 

Metabolický syndrom je výskyt vzájemně propojených znaků. Mezi hlavní znaky řadíme 

poruchu homeostázy glukózy, obezitu či zvýšený krevní tlak. Vztah hyperurikémie 

a komponentů metabolického syndromu je znázorněna na níže uvedeném schématu (10). 

 

 

Obrázek 1- Schéma, úloha hyperurikémie v patogenéze metabolického syndromu (10). 
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4.3 Tuky v dětské výživě 

Přítomnost tuků v dětské stravě je nepostradatelná kvůli průběhům metabolických procesů. 

Nedílnou a nejdůležitější součástí jsou esenciální mastné kyselin. Naopak postradatelnou 

složkou jsou trans-formy mastných kyselin. Ty mohou být i velmi nebezpečné a způsobovat 

například poškození cévní výstelky či rozvoj ischemické choroby srdeční. Trans-formy 

mastných kyselin vznikají díky dlouhodobému používání tepelně upravených tuků. Smažení 

je dobrým příkladem. Nesmíme opomenou zmínit, že nedostatečný příjem tuků u dítěte má 

svá opodstatněná rizika. Projevit se může nedostatkem vitamínu A. Podíl tuků na energetické 

potřebě dítěte školou povinné by měl být 30-35 % (2). 

4.4 Bílkoviny v dětské výživě 

Bílkoviny potřebné pro dítě jsou známy. Je však nutné znát jejich rozdílnou hodnotu. 

Biologická hodnota bílkovin potřebná k tvorbě svaloviny a tkání organismu. Tato hodnota 

je definována procentem dusíku, který je využívaný organismem a dusíkem bílkovin, 

který je resorbován střevním traktem. Výhodnější parametry mají živočišné bílkoviny 

než bílkoviny rostlinné. Toto lze sledovat v zásobení organismu některými 

aminokyselinami. Při vhodné konzumaci cereálií, které jsou ochuzeny o lyzin, ale bohaté 

na sirné aminokyseliny a luštěnin, které mají složení přesně opačné. Uvádí se, že esenciální 

kyseliny mají tvořit minimálně jednu třetinu dusíku, který je přijat z bílkovin. Nadměrný 

příjem bílkovin dětem také zcela nesvědčí. Bylo prokázáno, že přibývá obézních dětí a jedna 

z příčin je nadbytek příjmu bílkovin (2). 

4.5 Vitamíny 

Vitamíny dělíme do dvou skupin podle jejich rozpustnosti. První skupina jsou vitamíny 

rozpustné v tucích, tedy vitamín A, D, E a K. Druhá skupina jsou vitamíny rozpustné 

ve vodě. Jsou to vitamíny skupiny B a vitamín C. Vitamíny rozpustné v tucích se nejvíce 

nacházejí v mase, rybách, mléčných výrobcích a v rostlinných olejích. Vitamíny rozpustné 

ve vodě je lepší přijímat například ze zeleniny nebo ovoce v syrovém stavu. Ke zničení 

vitamínu může dojít například při varu (8). 

Nejdůležitějším vitamínem B-komplexu je thiamin (vitamín B1). Je nutno ze stravy přijímat 

dostatek thiaminu, jelikož tělo si dokáže vyrobit jen malou zásobu. Nedostatek thiaminu 
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se projevuje například v hypothalamu či hippokampu. V posledních letech vznikly studie, 

které prokázaly, že děti, které mají dostatek tohoto vitamínu jsou silnější a mají lepší 

výsledky v paměťových testech. Další důležitý vitamín je pyridoxin (vitamín B6). Jeho 

funkce je při metabolismu různých látek a má vliv na psychiku a chování. Jeho nedostatek 

má za následky epileptické záchvaty. Tento druh vitamínu se do těla dodává s celým 

spektrem B-komplexu (11). 

Vitamín D je našem organismu nepostradatelný jelikož jeho funkce přispívá k metabolismus 

vápníku a fosforu v organismu. Vápník se díky tomuto vitamínu i vstřebává a udržuje 

kvalitní stav zubů a kostí. Podporuje správnou činnost imunitního systému a činnost svalů. 

U dětí s nedostatkem vitamínu D může vzniknout onemocnění zvané rachitis, což je řídnutí 

kostí. Získat tento vitamín z potravy je snadné. Je ho velké množství v živočišných 

produktech jako jsou játra, vaječný žloutek, mléko či tuk mořských ryb. Malé množství 

vitamínu D se tvoří díky UVB záření při pohybu na slunci (1). 

Vitamín C neboli kyselina askorbová je velmi známá. Její dlouhotrvající nedostatek 

způsobuje kurděje. Má velký význam při obraně organismu proti infekčním nemocem. Jeho 

velký přísun způsobuje bdělost. Jako další je důležitý vitamín A (retinol). Jeho nedostatek 

způsobuje šeroslepost a dochází k poškození zraku. Lidské tělo nedokáže hromadit vitamín 

A, tudíž vadí jeho nedostatek i předávkování (11). 

4.6 Minerální látky 

Minerální látky jsou pro člověka nezbytnou součástí. Jsou zapojeny do mnoha procesů 

jako jsou například vývoj a stavba tkání, ochranná funkce a také komunikace mezi tkáněmi. 

Souvislost mezi minerálními látkami a tím, jak působí na činnost organismu, je velmi složitá.  

Vše závisí na tom, jaký vliv na ně mají další nutrienty, základní živiny a jejich metabolity. 

Poškodit psychiku dítěte, způsobit neurologické poruchy či genetické defekty může 

zapříčinit jak jejich nedostatek, tak i nadbytek. Minerální látky přijímáme z potravin, 

ze vzduchu, ale i z vody (11). 

Vápník 

Vápník je nepostradatelný při tvorbě kostí a zubů. Je velmi důležitý při srážlivostí krve 

a při přenosu nervových impulzů. Denní doporučená dávka vápníku je kolem 1000 mg, 
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avšak toto číslo je téměř nemožné splnit. Vápník nejlépe získáváme z živočišných zdrojů, 

jako je například plnotučné mléko. Nedostatkem vápníků vzniká osteoporóza (8). 

Tabulka 2 - Doporučený příjem vápníku (8). 

Věk Optimální příjem 

vápníku (mg/den) 

0-6 měsíců           400 

6 měsíců až 1 rok           600  

1-5 let           800 

6-10 let       800-1200 

11-24 let      1200-1500 

Dospělí      1000-1200 

Těhotné a kojící ženy      1200-1500 

Ženy po menopauze bez hormonální 

substituční terapie 

          1500 

Senioři ˃ 65 let            1500 

Hořčík 

Ani příjem hořčíku nedosahuje doporučených dávek. Je prokázané, že to není ani polovina 

doporučené denní dávky. Nedostatek hořčíku se projevuje bolestmi hlavy, únavou a výkyvy 

nálad. Hořčík je podstatný při činnosti srdce a krevního oběhu. Tato minerální látka 

se nejlépe získává při konzumaci zeleniny nebo potravin živočišného původu (8). 

Draslík 

Draslík patří mezi minerální látky, které není problematické získat. Objevuje se téměř 

v každé potravině jako například v mléčných výrobcích, ovoci, zelenině, bramborách 

nebo i v kávě (8). 
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Železo 

Železo je potřebné pro rozvoj a funkce centrální nervové soustavy. Je součástí velkého 

množství enzymů a značně působí na tvorbu myelinu a udržování myelinové vrstvy. Jeho 

nedostatek se projevuje anémií a slabostí. Dále neschopností spánku a bolest hlavy (11). 

Nadbytek železa způsobuje vznik srdečně-cévních a onkologických onemocnění. Kvalitním 

zdrojem železa v potravinách je maso, a to především hovězí a rybí. Velké množství železa 

se také objevuje ve špenátu, rýži nebo čočce. Tyto rostlinné zdroje jsou vhodné 

pro vegetariány (8). 

Jód 

Jód je nezbytný pro činnost štítné žlázy. Jeho nedostatek může způsobit vznik strumy 

neboli zvětšené štítné žlázy. Absence se také může projevit zimomřivostí, apatií 

nebo zhoršenou koordinací. U dětí je potřeba jódů z důvodu rozvoje intelektu. Jako kvalitní 

zdroj jódu jsou bezpochyby mořské ryby a živočichové žijící v moři. Vzhledem k tomu, 

že Česká Republika není přímořský stát, potraviny se o jód obohacují přídavkem mořské 

soli (12). 

Sodík 

Sodík je jeden z mála, kterého přijímáme v mnohem větších dávkách, než je doporučeno. 

Udává se, že je to dvakrát až třikrát více. Sodík je získáván hlavně z kuchyňské soli. 

Z nadbytku sodíků vyplývají mnohá onemocnění. Jedno z nejrozšířenějších je hypertenze 

neboli vysoký krevní tlak. Dále je to zadržování nadbytečné vody v těle. Sodík nezískáváme 

pouze ze soli, ale také z uzenin, tvrdých sýrů a pochutin, jako jsou chipsy (1). 
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5 Pitný režim 

Správný pitný režim lze definovat jako dostačující a pravidelný příjem tekutin. Lidské tělo 

nedokáže fungovat bez vody. Je nutno mu vodu pravidelně dodávat. Voda představuje 

základní složku lidského těla. S věkem vody z těla ubývá. Voda má v našem organismu 

nesčetně funkcí. Jednou z nich je například přenos živin, odpadních látek, enzymů, hormonů 

a tepla. Další je regulace teploty v těle a také jako rozpouštědlo. Má také ochranou funkci, 

což zahrnuje pružnost a odolnost kůže, chrání mozek a míchu. Jako poslední funkce je 

homeostáza neboli stálost vnitřního prostředí (1). 

Potřeba vody v organismu není vždy stejná. Závisí na množství vnějších a vnitřních faktorů. 

Mezi ně patří například pohlaví, věk, tělesná hmotnost, složení a množství stravy, teplota 

těla atd. Potřeba vody se mění při fyzické aktivitě, při vysoké teplotě okolí nebo horečce 

a průjmových onemocněních. Jeden z důležitých termínů je vodní bilance. Znamená, 

že příjem vody by měl být v rovnováze s výdejem. Příjem tekutin se liší dle věku člověka 

(1). 

 

Tabulka 3 - Příjem vody v ml/kg ideální tělesné hmotnosti vzhledem k věku (1). 

Věk Příjem vody v nápojích a pevné stravě 

(ml/kg/den) 

0-11 měsíců       130-110 

1-3 roky           95 

4-6 let           75 

7-9 let           60 

10-14 let        50-40 

13-18 let           40 

19-50 let           35 

51 a více let           30 
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5.1 Skladba a zásady pitného režimu 

Tekutiny jsou ve větší míře poskytovány a přijímány ve formě nápojů. Do správného pitného 

režimu musíme však započítávat i tekutiny obsažené v potravinách. Tento obsah je mezi 15-

35 % v mase a ve výrobcích z masa. 70-90 % vody obsahuje ovoce a zelenina a více 

než 90 % vody je obsaženo v mléce. Pitná voda by měla tvořit celý základ pitného režimu. 

Je to pramenitá nebo kojenecká voda s přírodními minerály. Obsah těchto minerálů 

a rozpuštěných látkek je mezi 150-500 mg/l. Pitný režim mohou občas doplňovat neslazené 

čaje, ovocné nebo zeleninové džusy, které je vhodné ředit vodou. Nesmíme opomenout 

i mléko a nápoje vyráběné z něj. Nápoje, které je vhodné řadit do pitného režimu opravdu 

jen zřídka jsou s přidaným cukrem, sladidly, barvivy či aromaty. Tato skupina obsahuje 

hodně druhů limonád, slazených minerálních vod, kolových nápojů atd. Další skupinou jsou 

perlivé nápoje, které se určitě nedají řadit jako vhodný nápoj do pitného režimu. Obsahují 

oxid uhličitý, kterým jsou dosycené. Je známo, že oxidu uhličitého se tělo neustále zbavuje. 

Nápoje s oxidem uhličitým zahání žízeň a osvěžují, pouze ale falešně (1). 
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6 Vyhláška o požadavcích na potraviny 282/2016 Sb., 

Tzv. „pamlskovou“ vyhlášku vydalo ministerstvo školství dne 29. srpna 2016. Tato vyhláška 

udává požadavky na potraviny, které lze dodávat do škol a prodávat ve školách. Udává také 

možné výjimky, za kterých je možnost prodávat ve školách potraviny nesplňující dané 

podmínky (13). 

Požadavky na potraviny 

1) Ve školách a školských zařízeních lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny 

nebo umísťovat reklamu na potraviny, které splňují požadavky stanovené v příloze 

této vyhlášky a které: a) neobsahují sladila, vyjma žvýkaček bez cukru, nebo kofein, 

nejde-li o čaj a nealkoholické nápoje s čajovým extraktem, b) neobsahují trans 

mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků, c) nejsou energetickým 

nebo povzbuzujícím nápojem potravinou určenou pro sportovce nebo pro osoby 

při zvýšeném tělesném výkonu. 

2) Ve školách a školských zařízeních lze dále nabízet k prodeji, prodávat 

nebo umísťovat reklamu na : a) nezpracované ovoce a nezpracovanou zeleninu, 

kterými se rozumí ovoce nebo zelenina, která neprošla žádnou úpravou, jejímž 

důsledkem je podstatná změna původního stavu, za takové úpravy se nepovažuje 

omytí, loupání, okrajování, dělení, krájení, blanšírování, drcení, mělnění 

nebo balení, b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary bez přidaného cukru, kterým 

se rozumí všechny monosacharidy a disacharidy s energetickou hodnotou vyšší 

než 3,5 kcal/g pocházející u jiných zdrojů než ovoce a zelenina a mléčné výroby, 

pokud jde o mléčný cukr, za přidaný cukr se považují rovněž cukry obsažené 

v potravinách, zejména med, slad, melasa, veškeré sirupy, nebo dvakrát a více 

koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy, jsou-li použity pro své sladivé 

vlastnosti (13). 

Potraviny, jež neplní požadavky této vyhlášky je možno nabízet k prodeji či prodávat 

ve školách, jedná-li se o prodej: a) v prostorách, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání 

nebo se poskytují školské služby výhradně žákům po splnění povinné školní docházky 

a studentům, b) v prostorách, které jsou určeny výhradně zletilým osobám a do kterých 
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nemají děti nebo žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup, c) v souvislosti 

s praktickým vyučováním, d) v rámci činnosti, která se koná mimo dobu uskutečňování 

vzdělávání nebo poskytování školských služeb (13). 
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7 Poruchy jídelního chování a příjmu potravy 

Vzhledem k různému chování a přístupu k jídlu nastávají různé psychologické a jídelní 

problémy, které jsou spojené s mentální anorexií, mentální bulimií nebo obezitou.Kromě 

specifických projevů existuje i rizikové chování, projevující se v různé podobě objevuje 

u všech uvedených poruch jídelního chování, s nutričními, psychologickými i výchovnými 

aspekty, jež dostalo nálepku dietování (11). 

Dívky, které jsou ve školním věku, často podléhají změnám v jídelním chování a příjmu 

potravy. Za poslední desetiletí se ukázalo, že tomuto problému podléhají dívky již v mnohem 

nižším věku. Většinou to znamená, že dívky vyloučí některé potraviny z jídelníčku, 

čímž se ochuzují o základní složky potravy, jako jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. 

Krátkodobé vyloučení nemá žádné fatální následky, avšak tento proces nesmí trvat 

dlouhodobě. Při déletrvajícím vyloučení určitých potravin dochází ke ztrátě vitamínů 

a minerálních látek. Následek může vést k psychogenním poruchám jako je mentální 

anorexie, bulimie anebo k obezita (11). 

7.1 Obezita a nadváha 

Dle studie Světové zdravotnické organizace z roku 2008 vyplynulo, že v České republice 

mělo 15 % sedmiletých chlapců a 12,7 % sedmiletých dívek nadváhu. Dále 8,2 % chlapců 

a 5,4 % dívek bylo obézních. Nadváhu lze definovat jako vyšší hmotnost, než je normální 

a přiměřená danému věku dítěte. Je to také zmnožení tukové tkáně, jejíž percentil přesahuje 

90 %. Obezita neboli otylost se určuje tak, že hmotnost dítěte přesahuje 9 percentil. Obezita 

má velmi širokou škálu příčin vzniku. Určité procento dětí má obezitu díky genetickým 

předpokladům, užívaným lékům či nějaké nemoci. To je ovšem pouze malé procento, oproti 

tomu, jak k obezitě přispívá dnešní doba a životní styl. Díky veškeré dostupné technice 

se snížila denní fyzická aktivita. Vše za nás dělají stroje. Ať už jsou to eskalátory, výtahy, 

automatické otevírání dveří atd. Dále k tomu přispívá široká nabídka sladkých jídel, 

slazených nápojů a fast-food. Velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje obezitu jsou porce 

jídel. Ze studií je dokázáno, že pokud si dítě dá velkou porci na oběd, tak jeho porce jídla 

k večeři se nezmenší, naopak se zvětší. Léčba obezity u dětí je velmi obtížná, zdlouhavá a je 

k ní potřeba velká spolupráce rodiny, jelikož rodina ovlivňuje stravu a životní styl dítěte 
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ze všech nejvíce. Celá léčba spočívá hlavně k úpravě stravovacích návyků, snížení 

energetického příjmu potravy a zvýšení pohybové aktivity (1). 

7.2 Porucha štítné žlázy 

Tato porucha může vzniknout díky nedostatečnému či nadbytečnému příjmu jódu v potravě. 

Jód v regulaci metabolismu nehraje příliš velkou roli, avšak je potřeba k navázání 

aminokyseliny thyronin ve štítné žláze. Tyreoidní hormony jsou důležité, jelikož na sebe 

vážou specifické receptory v buněčných jádrech a mitochondriích. V našem organismu jsou 

nezbytné pro náš vývoj od nitroděložní fáze až po ukončení puberty. Thyroxin 

a trijodthyronin jsou hormony, které obsahují jód a bez jeho nepřítomnosti jsou neúčinné. 

Jód se přirozeně získává z mořské vody, což znamená, že v naší zemi je jeho výskyt 

mnohokrát menší. Je samozřejmé, že tvorba hormonů štítné žlázy nesouvisí pouze na přísunu 

jódu, ale i na obsahu látek, které metabolismus ve štítné žláze ovlivňují. Jsou 

to tzv. strumigeny. I při mírném nedostatku jódu a zvýšeném množství těchto látek v potravě 

může vzniknout onemocnění zvané struma (12). 

Struma znamená zvětšení štítné žlázy, které je viditelné a hmatné. Její funkce může být 

zvýšená, snížená nebo zcela normální. Struma je tzv. obranná reakce na nedostatek jodu 

v potravě (14). 

Tabulka 4 - Doporučené hodnoty jodu (14). 

Hodnoty doporučeného a excesivního přívodu jodu 

(µg/den) v populaci 

 Doporučený       Excesivní 

Děti do dvou let           90           ˃180 

Dospělí          150           ˃500 

Těhotné ženy          250           ˃500 

Kojící ženy          250           ˃500 
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7.3 Mentální anorexie 

Porucha mechanismů regulace příjmu potravy, potravní motivace a potravní chování je 

následek dlouhodobého spontánního snižování příjmu potravy. Tento problém se začleňuje 

pod psychogenní poruchy příjmu potravy. Mentální anorexie je definována jako: „spontánní 

hladovění, jež má dlouhodobý charakter, při které je narušena regulace příjmu potravy.“ 

Toto onemocnění se týká hlavně dívek a dospívajících žen (15). 

Mentální anorexii lze rozdělit podle tří faktorů. První z nich jsou faktory individuální. 

Během dospívání se tělo rapidně mění. Dochází ke změně tvaru a hmotnosti těla. Některé 

dívky nejsou schopny své tělo přijímat takové, jaké je a snaží se těmto změnám vyhýbat. 

Řeší to tím, že se vyhýbají potravinám, které mají vysoký obsah kalorií nebo nadměrnou 

aktivitou či zvracením. Velmi častým problémem vyskytujícím se u dívek je depresivní 

chování, které jsou spojené s hladověním. Nemocné dívky a případně i chlapci jsou velmi 

citliví na stresové situace, mají narušené vztahy mezi kamarády a rodinou a nedokáží zvládat 

požadavky kladené ze strany školy (15). 

Druhým faktorem je rodina. Dívky, které podlehly této nemoci mají neobvyklý vzorec 

rodinné interakce. V průběhu léčby je důležité pracovat na řešení rodinných problémů. Tyto 

rodiny mají často příliš ochranou funkci, a ne dobře vyjadřují emoce (15). 

Třetí faktor je sociokulturní. Projevuje se to nejčastěji v zemích, kde je hlavním úkolem 

úspěch a nadměrný výkon. V těchto zemích je často kladen důraz na péči o tělo a jeho 

vzhled, štíhlá postava je základ mladého člověka. Obrovskou roli v tomto hrají masmédia, 

což jsou časopisy, rádio, televize, které neustále připomínají ideály ženské krásy. Následkem 

toho je, že je tvořen zkreslený obraz reality, který ovlivňuje dívky k jídelním poruchám (15). 

7.4 Mentální bulimie 

Dominující záchvaty nekontrolovatelného přejídání a následného zvracení. Konzumace 

velkého množství jídla v průběhu krátkého času, které není obyčejný člověk schopen sníst. 

Pacientka, jejíž cílem je zabránit zvýšení hmotnosti pomocí zvracení ihned po jídle, trpí 

mentální bulimií (2).  

Mentální bulimie se v populaci vyskytuje častěji než anorexie. Je to kolem 5,4 % 

nemocných. Nejčastěji se ovšem vyskytuje u dívek ve věku 15-25 let. Pacient trpící touto 
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nemocí nemusí být vždy podvyživený. Jejich hmotnost může být naprosto normální 

ba dokonce může mít daná osoba nadváhu. Lépe se poté onemocnění skrývá (1). 
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8 Stravování na 5.ZŠ V Mladé Boleslavi 

Každý zájemce o stravování ve školní jídelně (ŠJ) musí vyplnit přihlášku a v případě žáka ji 

podepíše také zákonný zástupce. Pro využití stravovacích služeb na této škole si každý 

zakoupí čip, na který je vratná záloha 100 Kč. Školní jídelna zde nabízí možnost zakoupení 

svačiny. Tu musí žák či rodič den předem objednat. Buď osobně ve ŠJ nebo přes internetové 

stránky školy. Školní jídelna každý den na oběd nabízí jeden druh polévky a dva druhy 

hlavních jídel. Žák má možnost si vybrat, jaké jídlo chce, ale musí si ho den předem nahlásit. 

Neučiní-li tak, automaticky má oběd č.1. Nastane-li situace, kdy oběd č.2 nesplní minimální 

požadavek počtu 20 porcí, jídlo se z ekonomických důvodů nevaří (16). 

8.1 Kalkulace obědů a svačin 

Cenu za jeden oběd ve školní jídelně si každá škola stanoví sama. Já jsem použila materiály 

z páté základní školy v Mladé Boleslavi, kde jsem i dělala průzkum o stravování. Cena se liší 

podle věkových skupin, kde jsou žáci zařazovány na dobu školního roku, což je od 1.9. 

do 31.8. Žáci se dělí do tří skupin:  

• 7-10 let platí 24 Kč 

• 11-14 let platí 26 Kč 

• 15 a více let platí 28 Kč 

Jinou cenu mají zaměstnanci školy, která činí 18 Kč. Zbytek za ně doplácí FKSP, což je fond 

kulturních a sociálních potřeb. Cizí strávníci, kteří si mohou pro oběd do školní jídelny dojít, 

zaplatí za jeden oběd 60 Kč. Oběd si musí vždy dopředu objednat. 

Za svačinu žáci zaplatí 19 Kč. 

Pokud dojde k situaci, kdy je žák nemocný, může si první den nemoci oběd vyzvednout 

zákonný zástupce žáka do vlastní nádoby. Jídlo, které je vydáno je určené k okamžité 

spotřebě. Další dny nepřítomnosti žáka je povinen zákonný zástupce obědy odhlásit. 

Neučiní-li tak, je povinen oběd zaplatit v plné výši. Neodhlášená strava propadá (16) 

8.2  Jídelní lístek 

Při se stavování jídelníčku není důležité jen splnění spotřebního koše, ale také způsob 

přípravy a druh použitých surovin. Na jídelním lístku musí být uvedena všechna jídla, 
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která jsou ve školní jídelně připravována. To znamená: polévky, hlavní pokrmy, svačiny 

i nápoje. Ke každému jídlu se také připisují alergeny, jelikož výskyt alergií v dnešní době 

velice stoupá. Po celou dobu přípravy dbáme na 6 základních pravidel: 

• Dodržování spotřebního koše, energetické a biologické hodnoty stravy 

• Respektování věkové skupiny žáků stravovaných ve školní jídelně 

• Snaha využít nabídky sezónních potravin 

• Pestrost pokrmů 

• Střídání příloh 

• Nejprve navrhneme hlavní jídlo, ke kterému přiřadíme polévku, dezert a nápoj (1). 
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Obrázek 2 - Jídelní lístek 5.ZŠ, Mladá Boleslav (16) 

8.3 Dietní stravování 

Připravovat dietní pokrmy ve školách není povinnost. Tato skutečnost není ošetřena 

legislativně ani školským zákonem či nějakou vyhláškou o školním stravování. Vše je to 
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o domluvě personálu kuchyně a rodiči. Příprava dietních jídel přináší spoustu rizik, které 

povolením přípravy těchto jídel spadají na školní jídelnu. Pracovníci stravovacího zařízení 

přebírají zodpovědnost za připravený dietní pokrm. Nejčastěji vyskytovaná onemocnění 

u dětí, ktera musí být dietně opatřena jsou celiakie, diabetes mellitus a potravinové alergie 

(1). 

Celiakie je celoživotní onemocnění. Způsobuje to nesnášenlivost lepku a může se objevit 

u člověka v jakémkoliv věku. Jediná možná léčba v dnešní době je dodržování bezlepkové 

diety. Taková dieta spočívá ve vyřazení lepku z jídelníčku. Každý jedinec toleruje jiné 

množství, proto je snaha maximálně omezit množství lepku ve stravě. Další onemocnění je 

již zmíněný diabetes mellitus, který je charakterizován jako nepřítomnost nebo snížený 

účinek inzulinu. Diabetická dieta není úplně přesný název, jde spíše o výživová doporučení, 

která jsou vhodná pro lidi s diabetem. Diabetik, který si musí do těla dodávat inzulin, 

používá výměnné jednotky, které mu pomáhají v lepší orientaci při výběru potravin. 

Výměnná jednotka znamená, že určité množství pokrmu ovlivní glykémii téměř stejně, 

jako například chleba. Diabetici, kteří nejsou uživateli inzulínu mají upravený jídelníček, 

který jim napomáhá k redukci váhy (1). 

Jedno dietní jídlo je připravováno i na základní škole v Mladé Boleslavi. Připravují zde 

bezlepkovou dietu pro jednoho žáka. Dohled nad přípravou pokrmů má nutriční terapeutka, 

která také proškolila všechny pracovníky školní jídelny, jež se podílejí na přípravě pokrmu. 

Jídelníček je vždy připraven týden dopředu, projde řádnou kontrolou a popřípadě se nějak 

upraví. Bezlepkové suroviny do školní jídelny jsou dodávány z velkoobchodu nebo případně 

dokoupeny přímo v obchodě. Skladovány jsou v plastových uzavíratelných nádobách. Tato 

strava je připravována spolu s běžnými obědy. Vždy před dokončením polévek, omáček 

apod. je odebrána jedna porce, která je následně dokončena s použitím bezlepkových 

surovin. Je-li k obědu jako příloha knedlík, připravují se dvě porce dle návodu na bezlepkový 

knedlík. Jedna porce se používá ten daný den k výdeji jídla a druhá je okamžitě 

po vychladnutí zamražena. Porce se označí datem, názvem a podpisem. Jeho trvanlivost je 

maximálně 1 měsíc (16). 
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9 Praktická část 

Cíl práce 

Cíl mé bakalářské práce byl zjistit, zda se žáci základních škol stravují více ve školních 

jídelnách nebo se chodí stravovat do jiných zařízení, či si jídlo nosí z domova. 

Dílčí cíle 

1. Zjistit, kolik procent žáků se stravuje ve školní jídelně. 

2. Zjistit, kolik žáků nechodí do školní jídelny z finančních důvodu. 

3. Zjistit, jestli žákům přijdou dostačující porce jídla. 

4. Zjistit, zda se žákům líbí prostředí školní jídelny. 

Metodologie 

Výzkumnou část mé bakalářské práce jsem zjišťovala pomocí dotazníků. Vytvořila jsem dva 

druhy. Jeden byl určený pro žáky, kteří se ve školní jídelně stravují a ten druhý pro žáky, 

kteří školní jídelnu nenavštěvují. Vybrala jsem si tři základní školy v okrese mladá Boleslav. 

Celkem jsem oslovila 324 žáků. Školy jsem si vybírala podle velikosti a místa, kde 

se nacházejí. Jedna z nich je 5.ZŠ v Mladé Boleslavi. Tato škola je z mých třech škol 

největší. Tuto školu navštěvuje 501 žáků. Druhá je 1.ZŠ v Mnichově Hradišti. Mnichovo 

Hradiště je menší město mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Tuto školu navštěvuje 

446 žáků. Třetí škola je ZŠ Semčice. Semčice jsou vetší obec nedaleko Mladé Boleslavi 

a tato škola je nejmenší ze třech vybraných. Výběrem těchto škol jsem chtěla zjistit, jak 

se například liší škola na vesnici od školy ve větším městě. Na každou z nich jsem se předem 

domluvila, zjistila jsem, že není jednoduché udělat takový průzkum na školách. Několik 

ředitelů mě odmítla, a to i z neznámých důvodu. Předem jsem si od vedení školy zjistila 

počty žáků v daných třídách a podle toho si vytiskla množství dotazníků. V každé škole jsem 

dávala dotazníky do 4, 5, 8 a 9.třídy. Na každé z těchto škol jsem postupovala stejně. 

Dotazníky jsem měla vytištěné na papíře a do školy je odnesla osobně. Abych příliš 

nenarušovala vyučovaní, domluvila jsem se s vedením školy, že dotazníky rozdám učitelům 

daných třít a oni je svým žákům rozdají v hodnou chvíli. Učitelům jsem řekla, jak mám 

složený dotazník, jaké tam jsou otázky a jak si představuji jejich vyplnění. Upozornila jsem 

je, že v jedné otázce se snažím zjistit, jestli je možné stravování ve školní jídelně, pokud má 
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někdo nějaké potravinové omezení a měla jsem zmíněnou celiakii. Poprosila jsem, 

aby žákům vysvětlili, co to znamená, pokud by to nevěděli. Dotazníky jsem měla vytvořené 

dva. Jeden byl pro žáky, kteří se chodí stravovat do školní jídelny a druhý pro ty, co do školní 

jídelny nechodí. Pedagog se na začátku, než rozdal dotazníky zeptal žáků, jestli chodí 

či nechodí do školní jídelny a podle toho rozdal žákům příslušný dotazník. Dotazník byl 

udělaný jednoduše, takže podle pozdějšího zjištění, s tím nebyl žádný problém. Měla jsem 

nahlášený mnohem větší počet žáků v každé škole, ale průzkum jsem dělala před Vánocemi 

a spousta žáků byla v tu dobu nemocných. Na základní škole v Mnichově Hradišti bylo 

v devátých třídách pouze 22 žáků. Velké překvapení pro mě bylo, že na 5.ZŠ v Mladé 

Boleslavi mi dokonce poskytli i některé materiály potřebné k mé bakalářské práce, 

jako např. jídelníčky, řád jídelny a kalkulace obědů. Tyto informace jsem použila ve své 

teoretické části.  
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Výsledky dotazníků 

Tabulka 5 - Počty žáků, kteří se stravují ve školní jídelně i těch, kteří do školní jídelny 

nechodí 

Počty dívek a 

chlapců 

1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta Počet  Procenta Počet  Procenta 

Celkem žáků 94 100 % 154 100 % 76 100 % 

Dívky, které 

chodí do školní 

jídelny 

40 43 % 78 51 % 35 46 % 

Chlapci, kteří 

chodí do školní 

jídelny 

20 21 % 51 33 % 25 33 % 

Dívky, které 

nechodí do školní 

jídelny 

18 19 % 10 6 % 8 10,5 % 

Chlapci, kteří 

nechodí do školní 

jídelny 

16 17 % 15 10 % 8 10,5 % 

 

V první tabulce jsem zaznamenala počty žáků, kteří se stravují i nestravují ve školní jídelně. 

Na 1.ZŠ v Mnichově Hradišti (dále jen 1.ZŠ) jsem oslovila 94 žáků (100 %). Z toho 

se ve školní jídelně stravuje 40 dívek (43 %) a 20 chlapců (21 %). Jídelnu na této škole 

nenavštěvuje 18 dívek (19 %) a 16 chlapců (17 %). Na 5.ZŠ v Mladé Boleslavi (dále jen 

5.ZŠ) jsem oslovila celkem 154 žáků (100 %). Školní jídelnu navštěvuje 78 dívek (51 %) 

a 51 chlapců (33%). Do jídelny nechodí 10 dívek (6 %) a 15 chlapců (10 %). Na ZŠ 

v Semčicích jsem oslovila dohromady 76 žáků (100 %). Ve školní jídelně se stravuje 

35 dívek (46 %) a 25 chlapců (33 %). V jídelně se nestravuje 8 dívek (10,5 %)a 8 chlapců 

(10,5 %).  
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Výsledky dotazníků, které vyplňovali žáci, kteří se stravují ve školní jídelně. Učitel 

se nejdříve žáků zeptal, kdo se stravuje ve školní jídelně a těm poté rozdal příslušný 

dotazník. 

Otázka č.1 Je školní jídelna součástí tvojí školy? 

Tabulka 6 - Je školní jídelna součástí tvojí školy? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá 

Boleslav 

ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  0 0 % 129 100 % 60 100 % 

Ne  60 100 % 0 0 % 0 0 % 

Pokud ne, kde se 

stravujete? 

60 -školní 

jídelna je ve 

vedlejší 

ulici, 

spojená 

s mateřskou 

školkou 

100 % 0 0 % 0 0 % 

 

Moje první otázka byla, zda je jídelna součástí budovy školy. Zeptala jsem se dohromady 

249 žáků na třech školách, kteří se ve školní jídelně stravují. Na 1.ZŠ bylo přítomných 

60 žáků a všichni odpověděli variantu B, že jídelna, kde se stravují není součástí školy, 

ale je ve vedlejší ulici spojená s mateřskou školkou. Těchto 60 žáků představuje 100 %. 

Na 5.ZŠ byl celkový počet tázaných žáků 129, což je 100 % a všichni zvolili variantu A, 

tedy ano. Na ZŠ v Semčicích odpovědělo 60 žáků, což je opět 100 %, že jídelny je součástí 

jejich školy, tedy varianta A. 
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Otázka č. 2 Chodíš do školní jídelny?  

Tabulka 7 - Chodíš do školní jídelny? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  60 100 % 129 100 % 60 100 % 

Ne  0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 

Druhá otázka ověřovala, jestli žáci opravdu chodí do školní jídelny a že nedošlo k omylu 

při rozdání dotazníku. Na všech třech školách mi odpověděli všichni žáci variantu A, 

kde odpověď byla ano. Celkový počet žáků představuje 249, což je 100 %. 

Otázka č.3 Líbí se ti prostředí školní jídelny? 

Tabulka 8 - Líbí se ti prostředí školní jídelny? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

a) Ano  29 48 % 98 76 % 52 87 % 

b) Ne  31 52 % 31 24 % 8 13 % 

 

Třetí otázka zjišťovala, jestli se žákům líbí prostředí školní jídelny, kde se stravují. Na 1.ZŠ 

odpovědělo z 60 tázaných 29 na variantu A, tedy že se jim líbí prostředí. Tento počet 

představuje 48 %. Variantu B neboli ne, zvolilo 31 žáků, což představuje 52 % z celkového 

počtu. Na 5. ZŠ si variantu A vybralo 98 žáku z celkového počtu 129 a to znamená 76 %. 

Variantu B zaškrtlo 31 tázaných, což je 24 %. ZŠ v Semčicích má asi nejvíce oblíbenou 

školní jídelnu, jelikož variantu A zaškrtlo 52 žáků z 60, což je 87 % a variantu B si vybralo 

pouze 8 tázaných (13 %). 
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Otázka č.4 Jak vypadá školní jídelna, kde se se stravuješ? 

Tabulka 9 - Jak vypadá školní jídelna, kde se se stravuješ? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Je moderní a 

dobře zařízená 

0 0 % 13 10 % 9 15 % 

Je zastaralá a 

zašlá 

45 75 % 18 14 % 2 3 % 

Přijde mi celkem 

dobrá 

15 25 % 88 68 % 43 72 % 

Nevím  0 0 % 10 8 % 6 10 % 

 

Čtvrtá otázka zněla, jak vypadá školní jídelna, kde se žáci stravují. Na 1.ZŠ odpovídalo opět 

60 žáků, z toho si odpověď A nevybral nikdo. Odpověď B, že jejich jídelna je zastaralá 

a zašlá si vybralo 45 tázaných, což je 75 %. Variantu C, že jim přijde celkem dobrá si vybralo 

15 neboli 25 % žáků. Odpověď D nevím si nikdo nevybral. 5.ZŠ měla výrazně lepší 

hodnocení na jejich školní jídelnu. Odpověď A, je moderní a dobře zařízená si vybralo 

13 žáků ze 129, což je 10 %. Na variantu B odpovědělo 18 žáků, tedy 14 % a variantu C, 

přijde mi celkem dobrá, si vybralo 88 tázaných. Odpovídá to 68 %. Odpověď D, nevím, 

označilo 10 žáků, tedy 8 %. Žákům na ZŠ v Semčicích se školní jídelna také líbí. 

Z celkového počtu 60 žáků, odpovědělo na variantu A 9 žáků, což představuje 15 %. 

Variantu B si vybrali pouze 2 žáci, tedy pouhé 3 % a nejvíce žáků odpovědělo na variantu 

C a to celých 43 neboli 72 %. Odpověď D, nevím, označilo 6 žáků, kteří představují 10 %. 
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Otázka č. 5 Máte čistou jídelnu? 

Tabulka 10 - Máte čistou jídelnu? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano, je stále 

hezky uklizená 

27 45 % 60 47 % 53 88 % 

Ne, jsou špinavé a 

ulepené stoly 

19 32 % 38 29 % 7 12 % 

Jiné  14 

3-špinavé 

příbory 

7-

nedomyté 

talíře 

4-špinavé 

toalety  

 

 

5 % 

 

12 % 

 

 

6 % 

31 

20 -jídlo 

je 

spadané 

na zemi 

11 -

špinavé 

toalety 

 

16 % 

 

 

 

8 % 

0 0 % 

 

Pátou otázkou jsem chtěla zjistit, jestli jsou školní jídelny čisté. Na 1.ZŠ byl celkový počet 

tázaných 60. Na variantu A odpovědělo 27 žáků, což je 45 % a myslí si, že je školní jídelna 

hezky uklizená a čistá. Na variantu B odpovědělo 19 žáků, což je 32 %. Variantu C si vybralo 

14 žáků, z toho 3, což je 5 % odpověděli, že jsou špinavé příbory. Další 7 žáků, tedy 12 % 

napsalo, že jsou často nedomyté talíře a poslední 4 žáci, což je 6 % napsali, že jsou špinavé 

toalety ve školní jídelně. 5.ZŠ má výsledky velmi podobné. Ze 129 tázaných odpovědělo 

na variantu A 60 žáků, což je 47 %. Variantu B si vybralo 38 žáků, což je 29 % a na poslední 

variantu C odpovědělo celkem 31 žáků. Z toho 20 (6 %) žáků napsalo, že je spadané jídlo 

na zemi kolem stolů a 11 žáků (8 %) napsalo, jako v předešlé škole, že jsou špinavé toalety 

v prostorách školní jídelny. Na ZŠ v Semčicích mi z celkového počtu 60 žáků odpovědělo 

53 (88 %) variantu A. Variantu B si vybralo 7 žáků, což je 12 %. Variantu C si nikdo 

nevybral. 
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Otázka č.6 Chodíš do školní jídelny od začátku, kdy jsi nastoupil/a do školy? 

Tabulka 11 - Chodíš do školní jídelny od začátku, kdy jsi nastoupil/a do školy? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano a chodím do 

teď 

56 93 % 125 97 % 59 % 98 % 

Ne, kdy jsi 

začal/a, z jakého 

důvodu? 

4 -důvod 

neuveden 

7 % 4– jeden 

žák 

začal 

chodit 

na 

druhém 

stupni 

3 % 1-z 

finančních 

důvodů 

2 % 

 

Šestá otázka zjistila, kolik žáků chodí do školní jídelny od začátku, co nastoupili do školy. 

Na 1.ZŠ zvolilo variantu A z celkového počtu 60 žáků 56, což znamená 93 %. Variantu B 

si vybrali 4 žáci, což je 7 %, ale bohužel mi z neznámého důvodu nenapsali začátek, 

kdy nastoupili a ani důvod jejich nástupu. Na 5.ZŠ z celkového počtu 129 žáků, zvolilo 

odpověď A 125 žáků, což je 97 % a pouze 4 žáci, což jsou 3 % zvolilo odpověď B. Bohužel 

jen jeden z nich mi napsal, že začal chodit na druhém stupni. Na ZŠ v Semčicích zvolilo 

59 žáků, což je 98 % z celkového počtu 60 variantu A. pouze jedna dívka napsala variantu 

B a jako důvod uvedla finance. 
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Otázka č.7 Chodíš pravidelně do školní jídelny? 

Tabulka 12 - Chodíš pravidelně do školní jídelny? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano 42 70 % 99 77 % 42 70 % 

Ne  8 13 % 20 16 % 8 13 % 

2x týdně 8 13 % 3 2 % 10 17 % 

Jiné  2 -1x 

týdně 

4 % 7 

4 -3x 

týdně 

3 -jak 

kdy 

 

3 % 

 

2 % 

0 0 % 

 

V sedmé otázce jsem zjistila, jestli žáci chodí do školní jídelny pravidelně nebo ne. Na 1.ZŠ 

byl celkový počet žáků 60 a z toho 42 odpovědělo variantu A neboli ano, což je 70 %. 

Variantu B neboli ne si vybralo 8 žáků, což je 13 %. Na variantu C 2x týdně odpovědělo 

také 8 žáků, tedy opět 13 %. Na poslední variantu D jiné odpověděli 2 žáci, což jsou 4 % 

a jejich odpověď byla 1x týdně. Na 5.ZŠ bylo celkově tázaných 129 a 99 z nich, což značí 

77 % označilo variantu A. Variantu B odpovědělo 20 žáků, což je 16 %. Odpověď C 

si vybrali 3 žáci, což jsou 2 % a poslední variantu d si vybralo celkem 7 žáků, z toho 4 napsali 

3x týdně, tedy 3 % a 3 žáci, což jsou 2 % napsali odpověď jak kdy. Na ZŠ v Semčicích bylo 

celkově tázaných 60 žáků. Na variantu A odpovědělo 42 žáků, což je 70 %, na variantu B 

odpovědělo 8 žáků a to odpovídá 13 %. Variantu C si vybralo 10 žáků, což je 17 %. Poslední 

variantu D si nikdo nevybral. 
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Otázka č.8 Kolik máte jídel na výběr? 

Tabulka 13 - Kolik máte jídel na výběr? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Jedno  0 0 % 0 0 % 60 100 % 

Dvě  0 0 % 129 100 % 0 0 % 

Jiné  60-3 

jídla 

100 % 0 0 % 0 0 % 

 

Osmou otázkou jsem zjistila, kolik mají žáci na výběr jídel. Na 1.ZŠ odpovídalo 60 žáků 

tedy 60 a všichni, tedy 100 % odpověděli, že mají na výběr ze třech jídel denně. Na 5.ZŠ 

odpovědělo všech 129 tázaných, tedy 100 % variantu B a to znamená, že mají na výběr jídla 

dvě. Na ZŠ v Semčicích odpověděli také všichni žáci stejně. Variantu A zvolilo 60 žáků, 

tedy 100 %. Mají dané pouze jedno jídlo denně. 

Otázka č.9 Vybereš si každý den z nabízených jídel? 

Tabulka 14 - Vybereš si každý den z nabízených jídel? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  32 54 % 39 30 % 18 30 % 

Ne  6 10 % 24 19 % 33 55 % 

Většinou ano  11 18 % 39 30 % 8 13 % 

Většinou ne 11 18 % 27 21 % 1 2 % 

 

V deváté otázce jsem zjistila, jestli si žáci každý den vyberou z nabízených jídel. Na 1.ZŠ 

odpovědělo 32 žáků, což je 54 % z celkového počtu 60, variantu A. variantu B si vybralo 

pouze 6 žáků, což je 10 %. Variantu C zvolilo 11 žáků, což je 18 % a stejně tak byla zvolena 

i odpověď D. Na 5.ZŠ byl celkový počet tázaných 129 a z toho 39 neboli 30 % zvolilo 

variantu A. Variantu B si vybralo 24 žáků, což je 19 % a variantu C zvolilo 39 žáků, což je 
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také 30 %. Poslední variantu D si vybralo 27 žáků, což je 21 %. Na ZŠ v Semčicích bylo 

tázaných 60 žáků a 18 z nich, což je 30 % si vybralo variantu A. Variantu B zvolilo žáků, 

což je 55 % a variantu C se zvolilo 8 žáků neboli 13 %. Variantu D si vybral pouze jeden 

žák. Odpovědi na ZŠ v Semčicích mě poněkud překvapili, jelikož děti mají na výběr pouze 

jedno jídlo a přes 55 % z nich napsalo, že si z jídel nevyberou. Toto zjištění mě překvapilo. 

Otázka č.10 Jaké maso máš nejraději? 

Tabulka 15 - Jaké maso máš nejraději? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Vepřové  12 20 % 22 17 % 15 25 % 

Kuřecí  32 53 % 68 52 % 31 52 % 

Hovězí  7 12 % 11 9 % 7 12 % 

Rybí  9 15 % 23 18 % 3 5 % 

Nejím maso  0 0 % 4 3 % 3 5 % 

Jiné, jaké? 0 0 % 1 -

sójové 

1 % 1 -

sójové 

1 % 

 

V desáté otázce jsem zjistila, které maso mají žáci nejraději. Na 1.ZŠ z 60 tázaných 

odpovědělo 12 žáků, což je 20 % vepřové maso. Kuřecí si vybralo 32 žáků, což představuje 

53 %. Hovězí maso označilo 7 žáků neboli 12 % a rybí maso napsalo 9 žáků, což je 15 %. 

V dotazníku byli ještě dvě varianty a to, že žáci maso nejedí nebo jiná varianta a na ani jednu 

nikdo nic neodpověděl. Na 5.ZŠ bylo tázaných 129 a 22 z nich, což představuje 17 % 

odpovědělo vepřové maso. Kuřecí maso vybralo 68 žáků, což je 52 %. Hovězí maso napsalo 

11 žáků, což je 9 % a rybí maso si vybralo 23 žáků, což je 18 %. Čtyři žáci, což je 5 % 

napsali, že maso nejedí a jedna dívka uvedla do varianty jiné maso sójové. Na ZŠ 

v Semčicích bylo tázaných 60. 15 z nich vybralo maso vepřové a představují tak 25 %. 

Kuřecí maso si vybralo 31 žáků a to odpovídá 52 %. Hovězí maso si vybralo 7 žáků, tedy 

12 % a maso rybí zvolili 3 žáci, což je 5 %. Tři žáci, což je 5 % napsali, že nejedí maso 

a jedna dívka také napsala v jiné variantě sójové maso. 
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Otázka č.11 Jakou přílohu máš nejraději? 

Tabulka 16 - Jakou přílohu máš nejraději? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Brambory  11 18 % 23 18 % 9 15 % 

Rýži  20 33 % 31 24 % 14 23 % 

Knedlík  11 18 % 34 26 % 12 20 % 

Těstoviny  18 32 % 41 32 % 25 45 % 

Jinou, jakou? 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 

Jedenáctou otázkou jsem zjišťovala, jakou přílohu mají žáci nejraději. Na 1.ZŠ odpovídalo 

60 žáků celkem. Brambory si vybralo 11 žáků, což je 18 %. Rýži zvolilo 20 žáků, 

což představuje 33 %. Knedlík si vybralo 11 žáků, tedy opět 18 % a těstoviny zvolilo 

18 žáků, což je 32 %. Jinou odpověď si nikdo nevybral. Na 5.ZŠ odpovídalo celkem 

129 žáků. Brambory zvolilo 23 žáků, tedy 18 %. Rýži vybralo 31 žáků, což je 24 %. Knedlík 

byl vybrán 34 žáky, tedy 26 % a těstoviny si vybralo 41 žáků, tedy 32 %. Poslední varianta, 

která byla jiná příloha nikdo nevyplnil. Na ZŠ v Semčicích odpovídalo 60 žáků celkem 

a z toho si 9, tedy 15 % vybralo brambory. Rýži zvolilo 14 žáků, tedy 23 % a knedlík 

si vybralo 12 žáků, což je 20 %. Těstoviny zvolilo 25 žáků, tedy 45 %. Poslední variantu 

stejně jako na ostatních školách nikdo nevyplnil. 

 

Otázka č.12 Napiš tři jídla, které ti ve školní jídelně nechutnají? 

V této otázce jsem zjišťovala nejhůře hodnocená jídla ve školní jídelně. Na 1.ZŠ se nejvíce 

odpovědí sešlo u koprové omáčky. Koprovou omáčku napsalo 28 žáků (47 %). Druhé 

nejhůře hodnocené jídlo byla pizza. Na pizze se shodlo 18 žáků (30 %). Jako třetí nejméně 

oblíbené jídlo je houbová omáčka, na které se shodlo 15 žáků (25 %). Dále se v dotaznících 

objevovala napsaná jídla jako jsou: játra v omáčce, dušená mrkev nebo různě připravované 

luštěniny (čočka, fazole). Na 5.ZŠ jako nejvíce neoblíbené jídlo vybrali žáci rybí filé. Shodlo 

se na tom 58 žáků (45 %). Druhé neoblíbené jídlo byla čočka na kyselo, na které se shodlo 
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44 žáků (34 %) a třetí nejhůře hodnocené jídlo byli ptáčky s rýží. Toto jídlo mělo 22 (17 %) 

shodných hlasů. Další neoblíbená jídla byla například hrachová kaše, guláš nebo koprová 

omáčka. Na ZŠ v Semčicích se nejvíce žáků a to 19 (32 %) shodlo na koprové omáčce. 

Druhé neoblíbené jídlo byla ryba, na které se shodlo 13 žáků (22 %) a na třetím místě byla 

hůře hodnocena čočka na kyselo. Tu napsalo 10 žáků (17 %). Další neoblíbená jídla na této 

škole jsou například zelná polévka, těstoviny s mákem a játra. 

Otázka č.13 Napiš tři jídla, které ti ve školní jídelně chutnají nejvíce? 

V této otázce jsem naopak zjišťovala tři nejoblíbenější jídla ve školní jídelně. Na 1.ZŠ vyšlo 

jako nejlépe hodnocené jídlo špagety, na kterých se shodlo 24 žáků (40 %). Druhé 

nejoblíbenější jídlo byl řízek, který napsalo 21 žáků (35 %) a třetí oblíbené jídlo byla 

zemlbába neboli žemlovka. Tu napsalo 13 žáků (22 %). Mezi další oblíbená jídla patřila 

rajská omáčka, buchtičky se šodó nebo svíčková na smetaně. Na 5.ZŠ vyšlo nejlépe 

hodnocené jídlo buchtičky se šodó, na kterých se shodlo 54 žáků (42 %). Druhé 

nejoblíbenější jídlo byla rajská omáčka, kterou napsalo 44 žáků (34 %) a třetí oblíbené jídlo 

byli špagety. Ty napsalo 26 žáků (20 %). Další oblíbená jídla byli například knedlo zelo 

vepřo, těstoviny se špenátem nebo přírodní kuřecí řízek s bramborovou kaší. Na ZŠ 

v Semčicích bylo nejoblíbenější jídlo rajská omáčka se 30 (50 %) hlasy. Druhé oblíbené 

jídlo těstoviny se sýrovou omáčkou, kterou napsalo 23 žáků (38 %) a třetí rizoto, 

na kterém se shodlo 17 žáků (28 %). Mezi další oblíbená jídla patří například špecle 

s uzeným masem, guláš nebo řízek s bramborovou kaší. 
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Otázka č.14 Jsou porce jídel dostačující? 

Tabulka 17 - Jsou porce jídel dostačující? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  38 63 % 55 42 % 42 70 % 

Ne, ale zvykl 

jsem si 

16 27 % 11 9 % 2 3 % 

Ne, vždy se 

musím něčím 

dojíst 

5 8 % 12 9 % 2 3 % 

Někdy ano, někdy 

ne 

1 2 % 51 40 % 14 24 % 

 

Ve čtrnácté otázce jsem zajímala o to, jestli žákům přijdou porce jídla ve školní jídelně 

dostačující. Na 1.ZŠ mi odpovídalo 60 respondentů a z toho 38, což je 63 % odpovědělo 

variantu A. variantu B napsalo 16 žáků, což je 27 %. Další variantu C zvolilo 5 žáků, tedy 

8 % a poslední variantu D napsal jeden žák. Na 5.ZŠ odpovídalo 129 respondentů 

a 55 z nich, což je 42 % odpovědělo variantu a. Odpověď B napsalo 11 žáků, což je 9 %. 

Odpověď C napsalo 12 žáků, což také odpovídá 9 %. Variantu D odpovědělo 51 žáků, 

tedy 40 %. Na ZŠ v Semčicích odpovídalo 60 žáků. 42 z nich, tedy 70 % odpovědělo 

na variantu A. Variantu B zvolili 2 žáci, tedy 3 % a variantu c taky 2 žáci, opět tedy 3 %. 

Poslední variantu zvolilo 14 žáků, což je 24 %. 
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Otázka č.15 Máte možnost si přidat jídlo?  

Tabulka 18 - Máte možnost si přidat jídlo? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  56 93 % 126 98 % 55 92 % 

Ne, nedovolují 

nám to 

4 7 % 0 0 % 0 0 % 

Ne, protože bych 

nestihla 

vyučování 

0 0 % 0 0 % 5 8 % 

Jiné  0 0 % 3 -nelze 

si přidat 

maso 

2 % 0 0 % 

 

Patnáctou otázkou jsem chtěla zjistit, jestli si žáci mohou ve školní jídelně přidat jídlo. 

Na 1.ZŠ odpovídalo 60 žáků. 56 z nich, což je 93 % odpovědělo ano neboli variantu A. 

Variantu B zvolili pouze 4 žáci, tedy 7 %. Odpověď C a D nezvolil ani jeden žák. Na 5.ZŠ 

odpovídalo celkem 129 žáků a 126, tedy 98 % zvolilo odpověď ano. Variantu B a C nezvolil 

ani jeden žák, avšak variantu D jiná odpověď zvolili 3 žáci, kteří odpovídají 2 %. Napsali, 

že není možnost si přidat maso. Na ZŠ v Semčicích odpovídalo celkem 60 žáků. 55 žáků, 

tedy 92 % odpovědělo ano. Variantu B a D neodpověděl nikdo, ale variantu C si vybralo 

5 žáků, což je 8 %. 
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Otázka č.16 Je podle tebe strava ve školní jídelně zdravá? 

Tabulka 19 - Je podle tebe strava ve školní jídelně zdravá? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  23 38 % 95 74 % 46  77 % 

Ne (je tam spousta 

smaženého) 

6 10 % 1 1 % 1 1 % 

Ne (je tam velká 

spousta tučného 

masa) 

31 52 % 7 5 % 6  10 % 

Ne (je tam málo 

ovoce a zeleniny) 

0 0 % 3 2 % 0  0 % 

Nevím  0 0 % 23 18 % 7 12 % 

 

Šestnáctou otázkou jsem chtěla zjistit, jestli si žáci myslí, že je strava ve školní jídelně 

zdravá. Na 1.ZŠ bylo 60 respondentů a 23 z nich, což je 38 % zvolilo variantu A. Variantu 

B zvolilo 6 žáků, což je 10 %. Další variantu a to C, vybralo 31 žáků, což je 52 %. Variantu 

D a E nevybral nikdo z dotazovaných. Na 5.ZŠ bylo 129 respondentů. 95 žáků tedy 74 % 

zvolilo variantu A, pouze jeden žák zvolil variantu B. Variantu C zvolilo 7 žáků, což je 5 % 

a o něco méně, přesněji 3 žáci, což jsou 2 % zvolili variantu D. Možnost E zvolilo velké 

množství a to 23 tázaných, což je 18 %. Na ZŠ v Semčicích bylo 60 respondentů a 46 z nich, 

což je 77 % zvolilo variantu A. Variantu B zvolil také pouze jeden žák a variantu C vybralo 

6 žáků, což je 10 %. Variantu D nezvolil nikdo a variantu E pouze 7 žáků, což je 12 %. 
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Otázka č.17 Je možnost stravovat se ve školní jídelně, pokud má někdo nějaké dietní 

omezení? (např. celiakie, diabetes, či jiné intolerance na potraviny) 

Tabulka 20 - Je možnost stravovat se ve školní jídelně, pokud má někdo nějaké dietní 

omezení? (např. celiakie, diabetes, či jiné intolerance na potraviny) 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  19 32 % 56 43,4 % 29 48 % 

Ne  6 10 % 17 13 %  10 17 % 

Nevím   35 58 % 56 43,4 % 21 35 % 

 

Sedmnáctou otázkou jsem chtěla zjistit, zda se dá ve školní jídelně stravovat, pokud má 

někdo nějaké dietní omezení. Na 1.ZŠ bylo opět 60 respondentů. Variantu A zvolilo 19 žáků, 

což je 32 %. Na variantu B odpovědělo 6 žáků, tedy 10 % a variantu C si vybralo 35 žáků, 

což je 58 %. Na 5.ZŠ jsem se ptala 129 respondentů a 56 z nich, což je 43,3 % zvolilo 

variantu A. Variantu B si vybralo 17 žáků, tedy 13 % a variantu C zvolilo také 56 žáků, 

což je stejných 43,3 %. Na ZŠ v Semčicích bylo celkem 60 žáků a 29, tedy 48 % jich 

odpovědělo variantu A. Variantu B si vybralo 10 žáků, což je 17 % a variantu C zvolilo 

21 žáků, což je 35 %.  
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Otázka č.18 Co máte na výběr k pití? 

Tabulka 21 - Co máte na výběr k pití? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Šťáva 58 24 % 80 18 % 51 27 % 

Čaj 60 25 % 116 26 % 48 26 % 

Voda  60 25 % 125 28 % 55 30 % 

Juice 24 10 % 54 12 % 3 2 % 

Jiné  40 -

mléko 

16 % 75 -

mléko 

16 % 28 -

mléko 

15 % 

 

Osmnáctou otázkou jsem zjišťovala, co mají žáci na výběr k pití. Žáci mohli vybrat i více 

odpovědí a celkem jich na tuto otázku bylo 877. Na 1.ZŠ bylo celkem 60 respondentů. 

58 odpovědí bylo u varianty A, což je 24 %. U čaje bylo 60 odpovědí, tedy 25 % a stejný 

počet odpovědí bylo i u varianty C. 24 odpovědí, tedy 10 % bylo pro juice a variantu D, 

kde odpověď byla jiné, bylo 40 odpovědí, tedy 16 %. Odpověď byla mléko. Na 5. ZŠ 

odpovídalo celkem 129 respondentů. Šťávu bylo napsána 80 x, tedy 18 %. U čaje bylo 

116 odpovědí, což je 26 % a vodu vybralo ještě o něco více žáků, přesně 125 odpovědí, 

což je 18 %. U juicu bylo 54 odovědí, tedy 12 % a varianta D měla 75 odpovědí, tedy 16 % 

a odpověď byla mléko. Na ZŠ v Semčicích bylo celkem 60 respondentů. U varianty A bylo 

51 odpovědí, tedy 27 %. Čaj byl 48x, tedy 26 % a voda 55x, což je 30 %. Juice byl pouze 

3x, což jsou 2 % a varianta D 28x, tedy 15 % a odpověď byla také mléko. 
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Otázka č.19 Změnili byste něco na vaší školní jídelně? 

Tabulka 22 - Změnili byste něco na vaší školní jídelně? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ne, líbí se mi 

taková, jaká je 

11 18 % 43 33 % 20 33 % 

Ano, nelíbí se mi 

prostředí 

25 42 % 29 23 % 16 27 % 

Ano, větší 

obměnu 

jídelníčku 

24 40 % 25 19 % 8 13 % 

Ano, více jídel na 

výběr 

0 0 % 32 25 % 16 27 % 

 

Devatenáctou otázkou jsem chtěla zjistit, co by žáci nejraději změnili na jejich školní jídelně. 

Na1.ZŠ bylo 60 dotazovaných a 11, což je 18 % zvolilo variantu A. dalších 25 žáků, tedy 

42 % zvolilo variantu B a jen o jednoho žáka tedy 24, což je 40 % zvolilo variantu C. 

poslední možnost si nikdo nevybral. Na 5.ZŠ bylo 129 respondentů. Variantu A si zvolilo 

43, tedy 33 %. Variantu B vybralo 29 žáků, tedy 23 % a jen o něco méně tedy 25, což je 

19 % zvolilo variantu C. variantu D si na této škole zvolilo 32 žáků, což je 25 %. na ZŠ 

v Semčicích bylo 60 respondentů. 20 z nich, tedy 33 % si zvolilo variantu A. Variantu B 

dalo 16 žáků, tedy 27 %. Variantu C zvolilo 8 žáků, což je 13 % a variantu D zvolilo stejný 

počet jako u C a to 16 žáků, tedy 27 %. 
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Výsledky dotazníků, které vyplňovali žáci, kteří školní jídelnu nenavštěvují. Ve školní 

jídelně se nestravuje celkem ze všech tří škol 75 žáků.  

Otázka č.1 Proč nechodíš do školní jídelny? 

Tabulka 23 - Proč nechodíš do školní jídelny? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Mám jídlo 

z domova 

16 47 % 8 32 % 6 38 % 

Nechutná mi tam 18 53 % 10 40 % 9 56 % 

Jsem alergický/á na 

nějaké potraviny a 

mám dietní 

stravování 

0 0 % 4 14 % 0 0 % 

Z finančních 

důvodů 

0 0 % 0 0 % 1 6 % 

Jiný důvod 0 0 % 3 -

nestíhají 

je 

12 % 0 0 % 

 

V první otázce jsem chtěla zjistit, proč žáci nechodí do školní jídelny. Na 1.ZŠ bylo celkem 

34 respondentů, kteří se ve školní jídelně nestravují. 16 žáků, což je 47 % odpovědělo, 

že si nosí jídlo z domova, tedy varianta A. Variantu B, která byla, že jim jídlo ve školní 

jídelně nechutná, zvolilo 18 žáků, což je 53 %. Variantu C, D a E nevybral na této škole 

nikdo. Na 5.ZŠ bylo celkem 25 žáků, kteří nechodí do školní jídelny. První variantu zvolilo 

8 žáků, což je 32 %. Variantu B napsalo 10 žáků, tedy 40 % a variantu C zvolili 4 žáci, tedy 

14 %. Variantu D nezvolil nikdo na této škole. Poslední variantu E napsali 3 žáci, což je 

12 % a důvod udali, že obědy nestíhají. Na ZŠ v Semčicích nechodí do školní jídelny celkem 

16 žáků. 6 z nich, tedy 38 % odpovědělo, že si nosí jídlo z domova, což je varianta A. 

Variantu B zvolilo 9 žáků, tedy 56 %. Variantu C a E nezvolil žádný žák na této škole. Jedna 

dívka zvolila variantu D, a to z finančních důvodů.  

 



56 

 

Otázka č.2 Kde se stravuješ? 

Tabulka 24 - Kde se stravuješ? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Doma  27 79 % 18 72 % 11 69 % 

Nosím si jídlo 

z domova do školy 

4 12 % 3 112 % 5 31 % 

Fast food 

(McDonald, rychlé 

občerstvení, atd) 

3 9 % 4 16 % 0 0 % 

 

Druhá otázka byla zaměřená na to, kde se žáci stravují. Na 1.ZŠ byl celkový počet tázaných 

34. Variantu A zvolilo 27 žáků, což je 79 %. Variantu B zvolili pouze 3 žáci, tedy 12 % 

a poslední variantu C zvolili 3 žáci, což je 9 %. Na 5.ZŠ bylo celkem 25 respondentů. 

18 z nich, což je 72 % zvolilo variantu A. Variantu B uvedli pouze 3 žáci, tedy 12 % 

a poslední variantu C zvolili 4 žáci, tedy 16 %. Na ZŠ v Semčicích bylo celkem 

16 respondentů a 11 z nich, což je 69 % zvolilo variantu A. Variantu B napsalo 5 žáků, tedy 

31 %ˇa variantu C nenapsal ani jeden žák.  

Otázka č.3 Je ve vaší škole bufet? 

Tabulka 25 - Je ve vaší škole bufet? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  34 100 % 25 100 % 16 100 % 

Ne  0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Ano, chodím tam  28 82 % 20 80 % 7 44 % 

 

Třetí otázkou jsem chtěla zjistit, jestli mají žáci ve škole bufet a zda tam chodí. Na 1.ZŠ bylo 

celkem 34 respondentů a všichni odpověděli, že na jejich škole je bufet. Zvolili tedy variantu 

A. 28 žáků, tedy 82 % ještě odpovědělo na variantu C a to, že do bufetu chodí. Na 5.ZŠ bylo 
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celkem 25 respondentů a taky všichni odpověděli variantu A, tedy že mají bufet ve škole. 

Na variantu C poté odpovědělo 20 žáků, tedy 80 %. Na ZŠ v Semčicích bylo celkem 

16 respondentů a také všichni zvolili variantu A, tedy ano. 7 z nich, tedy 44 % ještě označilo 

variantu C. 

Otázka č.4 Zkusil/a jsi alespoň jednou jíst ve školní jídelně? 

Tabulka 26 - Zkusil/a jsi alespoň jednou jíst ve školní jídelně? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  32 94 % 21 84 % 13 81 % 

Ne  2 6 % 4 16 % 3 19 % 

 

Čtvrtá otázka zjišťovala, zda žáci, kteří nechodí do školní jídelny, to alespoň jednou zkusili. 

Na 1.ZŠ bylo 34 respondentů a 32 z nich, tedy 94 % odpovědělo ano, tedy variantu A. 

Variantu B zvolili pouze 2 žáci, což je 6 %. Na 5.ZŠ bylo celkem 25 odpovídajících. 21 žáků, 

což je 84 % odpovědělo na variantu A. Variantu B zvolili 4 žáci, tedy 16 %. Na 1. ZŠ 

v Semčicích bylo 13 respondentů celkem a 13 z nich, tedy 81 % zvolilo variantu A. Variantu 

B označili pouze 3 žáci, tedy 19 %. 

Otázka č.5 Je možnost si jídlo přinesené do školy někde ohřát? 

Tabulka 27 - Je možnost si jídlo přinesené do školy někde ohřát? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  3 9 % 7 28 % 1 6 % 

Ne  19 56 % 6 24 % 3 19 % 

Nevím   12 35 % 12 48 % 12 75 % 

 

V páté otázce jsem se zaměřila na to, zda přinesené jídlo do školy, je možnost někde ohřát. 

Na 1.ZŠ bylo celkem 34 odpovídajících. 3 žáci, což je 9 % zvolilo variantu A. Variantu B 
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zvolilo 19 žáků, tedy 56 % a poslední variantu C zvolilo 12 žáků, tedy 35 %. Na 5.ZŠ 

odpovídalo celkem 25 respondentů a 7 z nich, tedy 28 % zvolilo variantu A. Variantu B 

zvolilo 6 žáků, což je 24 %. Poslední variantu C napsalo 12 žáků, tedy 48 %. Na ZŠ 

v Semčicích odpovídalo 16 respondentů a pouze jeden zvolil variantu A. Variantu B zvolili 

3 žáci, tedy 19 % a poslední variantu C uvedlo 12 žáků, což je 75 %. 

Otázka č.6 Mrzí tě, že nechodíš do školní jídelny? 

Tabulka 28 - Mrzí tě, že nechodíš do školní jídelny? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano, protože tam 

chodí moji 

kamarádi 

0 0 % 3 12 % 1 6 % 

Ano, ale bohužel 

nemáme tolik 

financí na placení 

obědů 

0 0 % 0 0 % 1 6 % 

Ne  34 100 % 22 88 % 14 88 % 

Jiné důvody 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 

Šestou otázkou jsem chtěla zjistit, jestli žáky mrzí, že nechodí do školní jídelny. Na 1.ZŠ 

odpovídalo 34 respondentů a ze čtyř variant si všichni, tedy 100 % vybralo variantu C, 

což byla odpověď ne. Na 5.ZŠ bylo celkem 25 odpovídajících. 22 z nich, tedy 88 % 

odpovědělo také variantu C a pouze 3 žáci, což je 12 % si vybrali variantu A. Na ZŠ 

v Semčicích odpovídalo 16 žáků celkem a 14 z nich, tedy 88 % si také vybralo variantu C. 

Variantu A zvolil jeden žák a variantu B zvolil také pouze jeden žák. 
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Otázka č.7 Dávají ti rodiče peníze na jídlo? 

Tabulka 29 - Dávají ti rodiče peníze na jídlo? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano  34 100 % 20 80 % 16 100 % 

Ne 

Pokud ne, kde 

bereš peníze na 

jídlo? 

0 0 % 5 -nikde 20 % 0 0 % 

 

Sedmou otázkou jsem zjišťovala, zda rodiče dávají dětem peníze na jídlo. Na 1.ZŠ 

odpovídalo celkem 34 respondentů a všichni zvolili variantu A, což bylo ano dávají. Na 5.ZŠ 

bylo celkem 25 respondentů a 20 z nich, což je 80 % zvolilo variantu A. 5 žáků, tedy 20 % 

zvolilo variantu B a odpověď, kde berou peníze na jídlo byla ,,nikde“. Na ZŠ v Semčicích 

bylo celkem 16 respondentů a jako na 1.ZŠ odpověděli všichni žáci ano, tedy variantu A.  

Otázka č.8 Myslíš si, že strava, kterou se stravuješ je zdravá a vyvážená? 

Tabulka 30 - Myslíš si, že strava, kterou se stravuješ je zdravá a vyvážená? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Ano, jím zdravě 17 50 % 18 72 % 8 50 % 

Ne a nevadí mi to 12 35 % 3 12 % 6 38 % 

Ne, ale chtěl/a 

bych to změnit 

5 15 % 4 16 % 2 12 % 

 

V osmé otázce jsem zjišťovala, jestli si žáci myslí, že strava, kterou se stravují je zdravá 

a vyvážená. Na 1.ZŠ odpovídalo celkem 34 respondentů. 17 z nich, tedy 50 % zvolilo 

variantu A. Variantu B zvolilo 12 žáků, což je 35 % a variantu C zvolilo 5 žáků, tedy 15 %. 

Na 5.ZŠ bylo celkem 25 žáků a 18 z nich, tedy 72 % odpovědělo ano, tedy variantu A. 

variantu B si vybrali 3 žáci, což je 12 % a variantu C 4 žáci, tedy 16 %. Na ZŠ v Semčicích 
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bylo celkem 16 respondentů. Variantu A si vybralo 8 žáků, což je 50 %. Variantu B zvolilo 

6 žáků, tedy 38 % a poslední variantu c zvolili pouze 2 žáci, což je 12 %. 

Otázka č.9 Za jakých podmínek by si chodil/a do školní jídelny? 

Tabulka 31 - Za jakých podmínek by si chodil/a do školní jídelny? 

Odpověď 1.ZŠ Mnichovo  

Hradiště 

5.ZŠ Mladá Boleslav ZŠ Semčice 

Počet  Procenta  Počet  Procenta  Počet  Procenta  

Kdybych na ně 

měl/a peníze 

1 3 % 2 8 % 1 6 % 

Kdyby vařili lepší 

jídla  

28 82 % 19 76 % 15 94 % 

Kdybych na ně 

měl/a čas mezi 

vyučováním 

4 12 % 4 16 % 0 0 % 

Kdyby byla jídelna 

součástí budovy 

školy 

1 3 % 0 0 % 0 0 % 

Jiné podmínky 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 

V deváté otázce jsem zjišťovala, za jakých podmínek by žáci do školní jídelny chodili. 

Na 1.ZŠ byl celkový počet respondentů 34. Pouze jeden žák zvolil variantu A. Variantu B 

si vybralo 28 žáků, tedy 82 %.  Variantu C zvolili 4 žáci, což je 12 % a variantu D pouze 

jeden žák. Poslední možnost nezvolil nikdo z této školy. Na 5.ZŠ odpovídalo celkem 

25 respondentů a 2 z nich, což je 8 % zvolili variantu A. Variantu B si vybralo 19 žáků, tedy 

76 % a variantu C zvolili 4 žáci, tedy 16 %. Poslední dvě možnosti nezvolil nikdo. Na ZŠ 

v Semčicích odpovídalo celkem 16 respondentů a pouze 1 odpověděl na variantu A. 15 žáků, 

tedy 94 % odpovědělo na variantu B. Další možnosti nebyli vybrány. 
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10 Diskuze 

Hlavní cíl mé bakalářské práce bylo zjistit, zda se žáci stravují ve školních jídelnách 

nebo se chodí stravovat do jiných zařízení, či si nosí jídlo z domova. Po vyhodnocení 

dotazníků na vybraných školách jsem zjistila, že 76 % žáků dochází do školní jídelny. 

Dalších 17 % žáků se chodí stravovat domů, 4 % žáků si nosí jídlo do školy z domova 

a pouze 3 % žáků se chodí stravovat do fast foodu. Tyto údaje se podařilo zjistit 

prokazatelně. Z tohoto důvodu mohu konstatovat, že cíle bylo dosaženo.  

Z výše uvedeného je patrné, že bylo dosaženo i prvního dílčího cíle, tj. zjisti procento žáků, 

kteří školní jídelny navštěvují (76 %). 

Zadání druhého dílčího cíle bylo zjistit počet žáků, kteří do školní jídelny nechodí 

z finančních důvodů. V celém zkoumaném vzorku se objevil jediný exemplář, což je oproti 

očekávání velice pozitivní výsledek. 

Výsledek dalšího dílčího cíle, tj. zjistit, zda je velikost porcí dostačující je, že s velikostí 

porcí je spokojena pouze těsná většina strávníků (54 %). Na 1.ZŠ je to pouze 15 %, na 5.ZŠ 

22 % a na ZŠ v Semčicích 17 % spokojených žáků.  

Podařilo se naplnit i čtvrtý dílčí cíl, tj. zjisti, jestli se žákům líbí prostředí školní jídelny. 

Kladnou odpověď zvolilo 72 %, ovšem tento výsledek je nutno hodnotit v kontextu dané 

školní jídelny. Na 1.ZŠ byla kladná odpověď zvolena pouze 12 % žáky, na 5.ZŠ bylo 39 % 

a na ZŠ v Semčicích 21 % kladných odpovědí. 
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11 Komparace dat 

Z výsledků, ke kterým jsem dospěla po vyhodnocení dotazníků mi vyšlo, že značně velký 

počet žáků nechodí do školní jídelny. V dotazníku pro žáky, kteří nechodí do školní jídelny 

mám uvedenou otázku, za jakých podmínek by žáci chodili do školní jídelny. Z pěti 

možností na odpověď si velká část vybrala odpověď, kdyby vařili lepší jídla. Přesněji 

uvedeno na základní škole v Semčicích nechodí na oběd 16 žáků a 15 (94 %) z nich uvedlo 

tuto možnost. Na 5.ZŠ se nestravuje ve školní jídelně 25 žáků a 19 (76 %) jich také vybralo 

již zmíněnou variantu. Na 1.ZŠ je 34 žáků, kteří nechodí do školní jídelny a 28 (82 %) z nich 

by chodili, pokud by se ve školní jídelně lépe vařilo. Výsledky této otázky mě potvrdili 

výsledky z první otázky mého dotazníku. Otázka zněla, z jakého důvodu nechodíš do školní 

jídelny a na dvou školách mi vyšlo, že přes 50 % žáků se nestravuje ve školní jídelně, 

protože jim nechutná jídlo, které se tam vaří. Pouze na jedné škole a to na 5.ZŠ, byl výsledek 

rozdílný. Zde tuto variantu zvolilo pouze 40 % žáků. 

Díky dalším výsledkům jsem došla k závěru, že žákům celkem záleží na tom, jak se stravují 

a jestli je jejich strava zdravá a vyvážená. Překvapilo mě, že když jsem položila tuto otázku 

žákům, kteří nechodí do školní jídelny, více kladných odpovědí bylo od chlapců. Z vlastní 

zkušenosti bych předpovídala, že více na tom, jak se stravují, bude záležet dívkám. 

Na základní škole v Semčicích odpovídalo 8 dívek a pouze 3 z nich odpověděli, že jí zdravě. 

Chlapců odpovídalo také 8, ale 5 z nich odpovědělo ano, jím zdravě. Na 5.ZŠ byli výsledky 

hodně podobné. Dívek odpovídalo 10 a 7 z nich odpovědělo ano, jím zdravě. Chlapců byl 

taky značný počet. Z 15 žáků, zvolilo kladnou odpověď 11. Na 1.ZŠ se výsledky lišily 

od ostatních škol výrazně. Z 18 dívek, se zajímá o svou stravu a myslí si, že jí zdravě 

14. chlapcům na této škole zřejmě nezáleží na tom, jak se stravují, jelikož odpověď ano, jím 

zdravě, byla označena jen 3x z 16 chlapců. Při porovnání těchto výsledků a výsledků 

na otázku č.2 v dotazníku pro ty co nechodí do školní jídelny, která zněla: kde se stravuješ? 

Na 1.ZŠ odpověděli 3 chlapci z 16, že se stravují ve fast foodu. Tím bych si dokázala 

vysvětlit, proč pouze 3 chlapcům záleží na tom, jak se stravují.  
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12 Doporučení 

Díky výsledkům, které jsem si zpracovala z vyplněných dotazníků od žáků základních škol 

jsem zjistila, že se stravování ve školních jídelnách hodně liší od dob, kdy jsem se ve školní 

jídelně stravovala sama. Na školní stravování bylo v celku kladné hodnocení ze všech tří 

škol. 

Jedna z věcí, na co si žáci stěžovali a psali připomínky bylo, že jsou občas špinavé příbory, 

nedomyté talíře a neuklizené toalety ve školní jídelně. Myslím si, že zaměřit se více 

na hygienu a pořádek bych doporučila všem třem školám, na kterých jsem průzkum dělala.  
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Závěr  

Bakalářská práce se zabývá oblibou a stravováním ve školních jídelnách na vybraných 

základních školách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V části teoretické 

jsou popsány základní složky výživy, historie stravování, spotřební koš, legislativa školní 

jídelny atd. Praktická část je zaměřená na výzkum ze škol, kde žáci vyplňovali dva 

dotazníky, podle toho, jestli se ve školní jídelně stravují nebo ne.  

Cílem práce bylo zjistit, zda se žáci stravují ve školní jídelně nebo se chodí stravovat 

do jiných zařízení, či si nosí jídlo z domova. Díky dotazníkové metodě se mi podařilo zjistit, 

že 76 % respondentů, kteří mi vyplnili dotazníky, chodí do školní jídelny. Žáci, 

kteří nenavštěvují školní jídelnu mají jídlo z 90 % z domova nebo se chodí stravovat přímo 

domů.  

Díky výsledkům z dotazníků vím, že žáci na vybraných základních školách, jsou spokojeni 

se stravováním ve školní jídelně a mají spoustu oblíbených jídel.  
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Seznam příloh 

13 Dotazník č.1 

Milí žáci,  

Jmenuji se Dominika Štajnerová, jsem studentka Pedagogické fakulty UK v Praze a chtěla 

bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku. Dotazník bude sloužit jako podklad pro 

vypracování mé bakalářské práce, která je na téma: 

 ,,Obliba a dostupnost stravovacích zařízeních ve školách“ 

Prosím o doplnění pravdivých odpovědí. Dotazník je zcela anonymní, proto nikam nemusíš 

psát svoje jméno. 

Děkuji za ochotu a spolupráci. 

 

Dotazník pro první a druhý stupeň základní školy 

 

Pohlaví: 

Věk: 

Třída: 

 

1. Je školní jídelna součást tvojí školy? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Pokud ne, kde se stravujete? 

2. Chodíš do školní jídelny? 

a) Ano 

b) Ne 

 

3. Líbí se ti prostředí školní jídelny? 

a) Ano 

b) Ne 
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4. Jak vypadá školní jídelna, kde se stravuješ? 

a) Je moderní a dobře zařízená 

b) Je zastaralá a zašlá 

c) Přijde mi celkem dobrá 

d) Nevím 

 

5. Máte čistou jídelnu? 

a) Ano, je stále hezky uklizená 

b) Ne, jsou špinavé a ulepené stoly 

c) Jiné…………………………………. 

 

 

 

6. Chodíš do školní jídelny od začátku, kdy jsi nastoupil/a do školy? 

a) Ano a chodím do teď 

b) Ne- kdy jsi začal/a a z jakého 

důvodu?................................. 

 

 

7. Chodíš pravidelně každý den do školní jídelny? 

a) Ano 

b) Ne 

c) 2x týdně 

d) Jiné………………………………………. 

 

8. Kolik máte na výběr jídel? 

a) Jedno 

b) Dvě 

c) Jiné……………………………………….. 

9. Vybereš si každý den z nabízených jídel? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Většinou ano 

d) Většinou ne 

10. Jaké maso máš nejraději? 

a) Vepřové 
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b) Kuřecí 

c) Hovězí 

d) Rybí 

e) Nejím maso 

f) Jiné, jaké?.................................... 

11. Jakou přílohu máš nejraději? 

a) Brambory 

b) Rýži 

c) Knedlík 

d) Těstoviny 

e) Jinou, jakou?................................. 

 

12. Napiš 3 jídla, která ti ve školní jídelně nechutnají?  

 

 

13. Napiš 3 jídla, která ti ve školní jídelně chutnají nejvíce?  

 

 

 

14. Jsou porce jídel dostačující? 

a) Ano 

b) Ne, ale zvykl/a jsem si na porce 

c) Ne, vždy se musím něčím dojíst 

d) Někdy ano, někdy ne 

 

15. Máte možnost si přidat jídlo? 

a) Ano 

b) Ne, nedovolují nám to 

c) Ne, protože bych nestihl/a vyučování 

d) Jiná možnost?..................................... 

 

16. Je podle tebe strava ve školní jídelně zdravá? 

a) Ano 

b) Ne (je tam spoustu smaženého) 

c) Ne (je tam velké množství tučného masa) 

d) Ne (je tam málo ovoce a zeleniny) 

e) Nevím 
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17. Je umožněno stravovat se ve školní jídelně, pokud máš nějaké dietní omezení? ( 

např. celiakie, diabetes, či jiné intolerance na potraviny) 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

18. Co máte na výběr k pití? 

a) Šťáva 

b) Čaj 

c) Voda 

d) Juice 

e) Jiné…………………………………… 

 

19. Změnili byste něco na vaší školní jídelně? 

a) Ne, líbí se mi taková, jaká je 

b) Ano, nelíbí se mi prostředí 

c) Ano, větší obměnu jídelníčku 

d) Ano, více jídel na výběr 
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14 Dotazník č.2 

Milí žáci,  

Jmenuji se Dominika Štajnerová, jsem studentka Pedagogické fakulty UK v Praze a chtěla 

bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku. Dotazník bude sloužit jako podklad pro 

vypracování mé bakalářské práce, která je na téma: 

 ,,Obliba a dostupnost stravovacích zařízeních ve školách“ 

Prosím o doplnění pravdivých odpovědí. Dotazník je zcela anonymní, proto nikam nemusíš 

psát svoje jméno. 

Děkuji za ochotu a spolupráci. 

 

Dotazník pro první a druhý stupeň základní školy-žáci, kteří 

nechodí do ŠJ 

 

Pohlaví: 

Věk: 

Třída: 

 

 

1. Proč nechodíš do školní jídelny? 

a) Mám jídlo z domova 

b) Nechutná mi tam jídlo 

c) Jsem alergický/á na nějaké potraviny, mám dietní 

stravování 

d) Z finančních důvodů 

e) Jiný důvod……………………………………… 

 

2. Kde se stravuješ? 

a) Doma 
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b) Nosím si jídlo z domova do školy 

c) Fast food (McDonald, rychlé občerstvení, atd.) 

3. Je ve vaší škole školní bufet? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ano a chodím tam 

 

4. Zkusil/a jsi alespoň někdy jíst ve školní jídelně? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5. Je možnost si jídlo přinesené do školy někde ohřát? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

 

6. Mrzí tě, že nechodíš do školní jídelny? 

a) Ano, protože tam chodí moji kamarádi 

b) Ano, ale bohužel nemáme tolik financí na placení 

obědů 

c) Ne 

d) Jiné 

důvody……………………………………………

…………………….. 

 

7. Dávají ti rodiče peníze na jídlo? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud ne, kde bereš peníze na 

jídlo?................................. 

 

8. Myslíš si, že strava, kterou se stravuješ je zdravá a vyvážená? 

 

a) Ano, jím zdravě 

b) Ne a nevadí mi to 

c) Ne, ale chtěl/a bych to změnit 
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9. Za jakých podmínek by si chodil/a do školní jídelny? 

 

a) Kdybych na ně měl/a peníze 

b) Kdyby vařili lepší jídla 

c) Kdybych na to měl/a čas mezi vyučováním 

d) Kdyby byla jídelna součástí budovy školy 

e) Jiné podmínky-

……………………………………………………

…. 

 


