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Oprava:  

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. Koprová omáčka byla napsána 28x (47 %). Druhé nejhůře 

hodnocené jídlo byla pizza. Pizza byla uvedena 18x (30 %). Jako třetí nejméně oblíbené jídlo 

je houbová omáčka, ta byla uvedena 15x (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. V dotaznících bylo uvedeno 

58x (45 %). Druhé neoblíbené jídlo byla čočka na kyselo, 44x (34 %) a třetí nejhůře hodnocené 

jídlo byli ptáčky s rýží. Toto jídlo bylo napsáno 22x (17 %). Další neoblíbená jídla byla 

například hrachová kaše, guláš nebo koprová omáčka. Na ZŠ v Semčicích byla 19x (32 %) 

napsána koprová omáčka. Druhé neoblíbené jídlo byla ryba, která byla v dotazníku 13x (22 %) 

a na třetím místě byla hůře hodnocena čočka na kyselo. Byla uvedena 10x (17 %). Další 

neoblíbená jídla na této škole jsou například zelná polévka, těstoviny s mákem a játra. 

 

Oprava:  

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, které byly uvedeny 24x (40 %). Druhé nejoblíbenější 

jídlo byl řízek, který byl uveden 21x (35 %) a třetí oblíbené jídlo byla zemlbába neboli 

žemlovka. Ta byla v dotazníku 13x (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, která byla uvedena 54x (42 %). Druhé nejoblíbenější jídlo byla rajská omáčka, ta byla 

uvedena 44x (34 %) a třetí oblíbené jídlo byli špagety. V dotaznících uvedena 26x (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, která 

byla uvedena 30x (50 %). Druhé oblíbené jídlo těstoviny se sýrovou omáčkou, těstoviny byly 

uvedeny 23x (38 %) a třetí rizoto, kterém bylo napsáno 17x (28 %). Mezi další oblíbená jídla 

patří například špecle s uzeným masem, guláš nebo řízek s bramborovou kaší. 

 


