
HODNOCENÍ DOTAZNÍKU KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ, ODPOVĚDI A NÁVRHY ZMĚN

Vážení rodiče a zaměstnanci školy, milé děti!

V minulém školním roce jsme se Vás ptali, jak jste spokojeni s obědy ve škole, se školní jídelnou a

jaká jsou Vaše přání k nim. Na webových stránkách školy máte možnost prohlédnout si grafické

vyhodnocení Vašich odpovědí. Nyní bychom Vám rádi odpověděli na nejčastější přání, stížnosti i

návrhy a nabídli Vám jejich řešení.

Objednávání stravy a vyzvedávání obědů:

1) Přání prodloužit lhůtu pro přihlášení či odhlášení obědů – nejčastěji do rána téhož dne

Stopstav  k objednávání  stravy  je  nastavený  podle  doby,  kdy  je  nutno  odeslat  ze  školní  jídelny

objednávky  surovin  pro  další  den.  Suroviny  jsou  do  ŠJ  dováženy  ráno  v 6.00  hod  a  musí  být

objednány den předem,  nelze  proto  posunout  dobu pro  přihlašování  a  odhlašování  obědů na

následující den. Některé systémy umožňují odhlásit nebo přihlásit stravu i později, například tím, že

se strava nabídne „do burzy“ (oběd se nabídne k odběru jako „volný“, jiný strávník může tuto stravu

v systému převzít a tím platba přechází na něj, pokud nikdo oběd z burzy neodebere, zaplatí ho

původní zájemce). Tuto možnost ověříme u provozovatele portálu strava.cz a pokud bude možné ji

nastavit pro naši ZŠ, nastavíme ji.

 

2) Přání změnit dobu, kdy je možné vyzvednout nemocnému dítěti stravu

Obědy  nemocným  dětem  vydávají  zvlášť  kvůli  dodržení  hygienicko-epidemiologických  a

bezpečnostních opatření (kapacita jídelny je v době výdeje stravy žákům plně naplněná a je tím i

vyšší riziko např. úrazu či přenosu infekčních onemocnění). Rádi Vám ale vyjdeme vstříc a vydáme

Vám oběd i  před otevřením jídelny pro nemocné žáky v  době od 11.00 do 11.30,  nejlépe po

předchozí telefonické dohodě – volejte na tel. 777 331 236 p. Dudová.

3) Nevyhovující kombinace jídel – někdy jsou 2 chutná jídla, jindy 2 neoblíbená jídla dohromady. 

Protože  chutě  jednotlivců  se  hodně  liší,  těžko  se  nám  podaří  uspokojit  všechny.  Podle  Vašich

odpovědí v dotazníku máme teď možnost lépe kombinace přizpůsobit. Kombinace luštěninových a

rybích jídel je záměrná a jejím cílem je přimět děti, aby tyto méně oblíbené, ale zdravé pokrmy

vyzkoušely a častěji je zařadili do svého jídelníčku. Záměrně jsou pak také sladká jídla jen jednou



týdně a v kombinaci s jiným než luštěninovým nebo rybím pokrmem.

4) Srozumitelný popis jednotlivých jídel

Budeme popisovat jídla co nejsrozumitelněji, případně s rozepsáním hlavních surovin do závorky. 

5)  Nelze  vybrat  pouze  některé  dny  pro  výběr  oběda,  systém  mění  vybranou  variantu,  hlásí

neobjednaný oběd,…

Záměna vybrané varianty systémem je velmi nepravděpodobná. Prosím, vždy po vybrání variant

v systému nezapomeňte zvolit uložení a odeslání provedených změn – bez odeslání se provedené

změny do systému nezapíší.  Výběr jídel  pouze na některé dny je možný,  ale je nutné tyto dny

navolit v systému a u jiných dnů stravu neobjednat nebo zrušit již vybranou.

Druhou možností záměny či odhlášení oběda je nesprávná manipulace s čipem u terminálu před ŠJ.

Prosím, upozorněte děti, aby čip k terminálu přikládaly, jen pokud si opravdu chtějí změnit variantu

oběda a také, aby nepůjčovaly čip jiným strávníkům při čekání na výdej jídla.

Prosíme, vždy pište k platbě přiřazený variabilní symbol dítěte a zkontrolujte jeho správnost. Při

nesprávném nebo chybějícím VS je velmi obtížné dohledat, kterému strávníkovi platba patří. Bez VS

ji systém nepřiřadí a paní Dudová musí plátce složitě hledat. Dítěti tím déle nelze objednat oběd.

6) Převod financí na stravu z účtu školy do objednávkového systému je příliš dlouhý

Převod je po celou dobu automatizován a trvá celkem 4 pracovní dny. Proto, prosím, počítejte

s potřebným  delším  předstihem  pro  posílání  stravného.  Pokud  potřebujete  objednat  stravu

rychleji, lze se domluvit telefonicky s paní Dudovou a zaplatit stravu hotově v kanceláři ŠJ. Pak je

možné objednat do 11 hod oběd na druhý den. POZOR! Pokud jsou peníze z účtu do systému

připsány po 11 hod, systém Vám objedná oběd až na pozítří, nikoli na druhý den! Proto raději volte

časovou rezervu i s ohledem na tuto skutečnost.

7) Potíže s přihlášením na stránky strava.cz 

Stránky www.strava.cz by měly být funkční na všech prohlížečích, ale může se stát, že systém není

přístupný, protože právě probíhá jeho aktualizace či servis.

8)Přání  automatického  výběru  pokrmu  č.  1,  pokud  není  osobně  vybrána  varianta  -  aby

nedocházelo k tomu, že žák bude bez oběda.

Automatický výběr oběda při dostatečném kreditu na účtu strávníka nastavený je, ale má bohužel

http://www.strava.cz/


své maximum, a to 2 kalendářní  měsíce.  Proto,  pokud pošlete na účet strávníka větší  finanční

obnos, dojde k automatickému výběru pouze na aktuální  a následující  měsíc. Poté se již znovu

automatický výběr neprovede a je nutné obědy vybrat ručně. Prosím, pamatujte na to a alespoň 1x

měsíčně dítěti objednání stravy zkontrolujte. Nebo posílejte zálohu vždy maximálně na 2 měsíce

najednou.

10) Vložení fotografií do systému stravování

O možnosti vložit obrázky k jídlům do jídelníčku nebo u vstupu do ŠJ ještě budeme hovořit, ale je to

velmi časově i finančně náročné (jídla je třeba navařit, naaranžovat, nafotit a fotografie upravit).

Připomínky a přání ke skladbě jídla, chuti, teplotě,…

1) Vaření dietní stravy

Dietní stravu (například bezlepkovou, šetřící, bezezbytkovou a podobně) donedávna nebylo možné

ve  školní  jídelně  připravovat  kvůli  právním  omezením.  Pokud  některá  jídelna  taková  jídla

připravovala, bylo to na základě individuální dohody s rodičem a vystavovala se tak rizikům postihu.

Nová  vyhláška  přípravu  dietní  stravy  umožňuje,  ale  na  přípravu  stravy  musí  dohlížet  nutriční

terapeut. Budeme hledat finanční a organizační možnosti, jak dětem s dietou vyjít vstříc – bude ale

nutná dohoda s městem, například společný úvazek nutričního terapeuta pro ZŠ a MŠ.

Prosíme rodiče, kteří by o dietní stravu měli zájem, aby se nahlásili p. Dudové a uvedli druh diety

a počet strávníků. Zatím není problém dohodnout se v kuchyni na uložení a ohřátí donesené dietní

stravy nebo na potravinách, které dítě nesmí konzumovat.

2) Příliš horké polévky

Polévky  i  hlavní  jídla  je  nutné  udržovat  až  do  výdeje  v  rozmezí  teplot,  které  brání  rozvoji

nežádoucích bakterií a virů. Proto musí mít podávané polévky teplotu 60 oC. Paní kuchařky se snaží

polévky nalévat alespoň chvíli  před vydáním, aby teplota trochu stihla klesnout, ale při velkém

odběru  polévka  vychladnout  nestihne.   Proto  je  potřeba,  aby  byly  děti  s  přenášením polévky

zvýšeně opatrné a i před konzumací chvíli počkaly.

3) Slané polévky, slané přílohy 

Polévky i přílohy budou paní kuchařky solit méně, sůl bude na vyžádání k dispozici pro ty, kdo si

chtějí stravu přisolit.



4) Příliš pepře v okurkovém salátu

Do okurkového salátu budeme dávat pepře méně, pepř bude k dispozici těm, kdo mají rádi ostřejší

salát.

5) Příliš mastné polévky a přílohy, přání nepodávat nějakou část jídle

Polévky i přílohy budou maštěny méně, u některých příloh je možné nahlásit při výdeji zájem o

nemaštěné. Kvůli  hluku mohou paní kuchařky žádost přeslechnout, proto, prosíme, svou žádost

klidně a hlasitě v případě potřeby zopakujte. Stejně tak je možné požádat i o nepodání například

zeleninové  přílohy,  určité  části  posypu  apod.  Funguje  to  tak  již  u  dětí,  které  jsou  na  některé

potraviny alergické.

6) Nedostatek bezmasých jídel, chybí bezmasá jídla v pátek a postní svátky

Počet bezmasých jídel rádi trochu zvýšíme a v pátek budeme vždy nabízet jednu variantu bez masa.

Snažíme se občas zařadit i vegetariánská jídla a rádi budeme za tipy na chutné recepty. Posílat je

můžete na mail  marcela.floriankova@gmail.com. Plánujeme zařadit i studené zeleninové talíře s

bílkovinnou složkou (sýr, tvarohová pomazánka, vařené vejce, luštěniny) a celozrnným pečivem, a

to jednou týdně.

6) Chutnější použití luštěnin a ryb

Ryby a luštěniny většina dětí moc ráda nejí, ale protože jsou pro zdraví důležité, budeme je i dále

podávat. Hledáme různé recepty, které by byly lákavé, ryby a luštěniny přidáváme i do polévek,

příloh, salátů. Rádi od Vás získáme tipy na chutná jídla s rybami a luštěninami, které mají Vaše děti

rády. 

7) Přání omezit brambory a knedlíky, zařadit častěji jiné přílohy 

Budeme se snažit nabízet co nejpestřejší přílohy a pravidelně je střídat. Kromě tradičních příloh již

nabízíme i bulgur, kuskus, luštěniny jako součást přílohy (např. rýže s červenou čočkou). Také jáhly

nebo pohanka se objevují jako součást polévek i hlavních jídel.

8) Přání zeleninových obloh k hlavním jídlům

Rádi  bychom  dávali  zeleninovou  oblohu  všude,  kde  se  to  hodí,  ale  bohužel  narážíme  na  dva

problémy - časový a prostorový. Paní kuchařky by ještě méně stíhaly pokrmy vydávat, pokud by
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zeleninové oblohy měly vydávat na talíře zároveň s hlavním jídlem. Příprava většího množství talířů

předem není možná kvůli nedostatku prostoru u výdeje. Společné nádoby s krájenou zeleninou,

kde by si děti nabíraly oblohu samy, by nebylo hygienické. Proto volíme možnost co nejčastějšího

podávání zeleninových nebo ovocných salátů či kusového ovoce a zeleniny, a také co nejčastěji

podáváme tepelně upravenou zeleninu jako součást hlavních chodů.

9) Jídla, o která jste často projevili zájem, avšak není možné je připravovat:

Zejména děti  často projevily  v  dotazníku přání  o  zařazení  krupicové kaše,  lívanců,  palačinek  či

bramboráků, hamburgerů, pirohů a podobných jídel. Vysoký obsah cukru nebo tuku není hlavním

důvodem, proč  tyto  pokrmy v  jídelně nepodáváme –  řadu z  nich  je  možné připravit  i  zdravě.

Hlavním problémem je však buď hromadná příprava, nebo nutnost dodržet hygienické předpisy a

uchovat tyto pokrmy od výroby až do výdeje v bezpečném rozmezí teplot. Z 500 porcí krupicové

kaše se po 3 hodinách ohřívání stává nepoživatelné lepidlo, palačinky se vysušují a příprava např.

1000 kusů palačinek není ve stávající prostorové a lidské kapacitě ani možná. Děti pochopitelně

vyjádřily také přání fritovaných či  smažených příloh – ty ve školní  jídelně podávat nebudeme z

důvodu nadbytečného přísunu energie a pro zdraví nevhodných tuků. Tyto potraviny patří  i  do

domácí kuchyně jen velmi  výjimečně. Stejně tak nemůžeme vyhovět přání  podávání limonád a

kolových nápojů.

Některé  potraviny  jsou  pro  školní  jídelnu  bohužel  i  finančně  nedostupné  –  například  některá

mimosezónní  exotičtější  zelenina  či  ovoce,  některé  bio  potraviny,  některé  ryby,  zejména

nemražené, apod.

10) Přání používat čerstvé suroviny, odstranit polotovary a náhražky

Často uváděným příkladem je bramborová kaše. Můžeme Vás ujistit, že bramborovou kaši vaříme z

brambor, nikoli z polotovaru. Bylo by to kromě jiného i mnohem finančně náročnější. Stejně tak

jsme  nahradili  maximum  polotovarů  čerstvými  potravinami,  kořenící  směsi  jednotlivými  druhy

koření. Zeleninu kupujeme čerstvou či mraženou, nikoli konzervovanou, stejně tak ovoce, maso, ...

Polévky jsou vařené skutečně jako vývary z masa, brambory a zelenina se loupou a krájí až těsně

před  vařením,  pokud  nejsou  mražené.  U  mražené  zeleniny  není  obsah  vitamínů  ohrožen.  V

připomínkách se objevila výhrada k používání náhražek, například sójového masa. Tyto potraviny

však nejsou do pokrmů přidávány jako levné náhražky,  ale naopak záměrně pro zvýšení podílu

některých minerálních látek, rostlinných bílkovin, vlákniny – jde zejména o přidávání zeleniny a

luštěnin do masových směsí nebo místo masa. Snažíme se tak děti i učit jíst více zeleniny a luštěnin



a ve více různých formách a mít tak pestřejší a zdraví prospěšnější jídelníček.

11) Přání podávat i vodu jako nápoj

Od jara 2015 nabízíme dětem k pití  i  vodu, pouze lehce „ovoněnou“ citronem, pomerančem a

podobně.  Jde  o  neslazené  nápoje  s  nepatrnou  příměsí  chuti  (spíše  vůně)  ovoce.  Nápoje  mají

poměrně dobrou odezvu u dětí i dospělých strávníků. Kromě toho je nabízen obvykle i čaj nebo jiný

nápoj, vždy je na výběr ze slazené a neslazené varianty. Slazené nápoje jsou podávány proto, že

některé děti nejsou vůbec ochotné neslazené pít, protože na to nejsou ani z domova zvyklé. Příjem

cukru  z  nápojů  je  sice  nevhodný,  ale  zdravotní  rizika  z  nedostatku  tekutin  jsou  vyšší.  Zcela

neochucená voda je samozřejmě k dispozici ve formě kohoutkové vody, na další nádobu s pitnou

vodou bohužel v současné době není v jídelně prostor. Zkusíme dětem více připomenout možnost

natočit si neochucenou vodu z vodovodu – například chystáme výtvarnou soutěž o nejlepší plakát

s tématem správného pitného režimu, vítězné obrázky budou vystavené v jídelně. 

12) Přání přidávat do jídel olivový olej

Olivový olej lisovaný za studena je přidáván do salátů. K tepelné úpravě používáme řepkový olej a

oleje vhodné na smažení.

13) Přání inspirovat se zahraniční kuchyní

Občas zařazujeme pokrmy například z řecké, balkánské či slovenské kuchyně. Za další tipy budeme

rádi. Určitě můžeme vyhovět přání zařadit častěji italskou kuchyni, například kvalitní rizota, italské

těstoviny s dušenými rajčaty a bazalkou a další podobná jídla, o která jste měli zájem. 

14) Nedostatek času na oběd

Bohužel  tady  narážíme  na  současný  velký  problém  s  velikostí  jídelny.  Jídelna  má  nyní  zcela

naplněnou kapacitu,  jednotlivé  třídy  mají  určený čas,  kdy  do jídelny smí  přijít.  Proto  je  snaha

rychleji jídelnu uvolnit dalším dětem. Mezi dětmi jsou v rychlosti konzumace jídla také velké rozdíly,

takže zatímco pár dětí ještě dojídá, ostatní je již těžké udržet v klidu, aby bylo prostředí jídelny

jakžtakž snesitelné.

15) Oblíbená a neoblíbená jídla

Nejoblíbenějšími jídly jsou jednoznačně hovězí svíčková s houskovým knedlíkem, bramborové šišky

s mákem, hovězí maso s rajskou omáčkou a těstovinami, smažený řízek, buchtičky se šodó, špagety



s boloňskou omáčkou. K oblíbeným patří i tuňákový salát, fazolový guláš, losos na másle, kovbojské

fazole, rizota, halušky, obalované rybí filé s kaší a bavorské vdolečky.

Z polévek jsou nejoblíbenější zeleninové krémové polévky, vývary s knedlíčky a nudlemi, rajská,

zelná a gulášová polévka. 

Naopak mezi nejméně oblíbená jídla patří luštěniny a ryby kromě obalovaného filé z tresky. Tyto

potraviny jsou ale pro zdraví prospěšné a děti je jedí málo, je potřeba je učit konzumovat i tyto

potraviny častěji. Řada dětí nemá doma možnost luštěniny ani ryby běžně ochutnat. Pokud Vaše

děti mají oblíbené jídlo z ryb nebo luštěnin a v jídelně ho nevaříme, rádi ho zařadíme – pošlete

nám, prosím, své tipy na marcela.floriankova@gmail.com.

U polévek nepatří k oblíbeným čočková a zelná, jinak byl problém spíše ve slanosti polévek. 

Z Vašich odpovědí na oblíbená a neoblíbená jídla budeme vycházet při  sestavování jídelníčku a

kombinování jídel.

16) Dezerty 

U dezertů by řada dětí samozřejmě uvítala větší množství sladkých dezertů, to ale kvůli prevenci

obezity,  zubního kazu a cukrovky není možné. Většina rodičů zastává názor dezerty nepodávat,

budeme je proto zařazovat výjimečně a to dezerty s vysokým obsahem ovoce, s tvarohem nebo

celozrnnou moukou. Příjemné je zjištění, že opravdu hodně dětí jí rádo ovoce a mléčné výrobky.

Ovoce budeme podávat kusové, s krájeným ovocem je bohužel problém s hnědnutím na vzduchu a

průběžné krájení není v silách kuchařek při rychlosti výdeje. Krájené ovoce můžeme podávat ve

formě ovocných salátů, kde před hnědnutím chrání zálivka. Druhy se budeme snažit co nejvíce

střídat podle sezónní dostupnosti. Pokud by bylo možné dodání např. ovoce nebo zeleniny z farem

z okolí, uvítáme to a prosíme Vás o tipy. Kromě kvality je podmínkou i dodej na fakturu.

 Druhy mléčných výrobků určitě upravíme tak, aby byly podávané kvalitní polotučné jogurty, nikoli

přeslazené  jogurtové  dezerty,  občas  dětem  nabídneme  ochucený  tvaroh.  Pudink  již  nabízet

nebudeme, protože cenově dostupné hotové pudinky nemají vhodné složení a příprava pudinků v

jídelně naráží na nedostatek prostoru pro uložení naplněných misek.

Smyslem dezertů je doplnit některé živiny jako vitamíny, minerální látky, vlákninu nebo bílkoviny. Je

to vhodné například pokud dítě nedojídá hlavní jídla nebo pokud nemá k dispozici kvalitní svačinu

na odpoledne. 



17) Zeleninové saláty

Asi polovina dětí jí s oblibou i zeleninové saláty, hlavně okurkový, mrkvový a rajčatový. Množství

pepře hodně omezíme. Budeme více podávat i kusovou zeleninu a zeleninové talíře 1x týdně.

18) Nápoje

Často požadovaným nápojem je voda nebo neslazené nápoje – ty již ve školní jídelně podáváme,

vždy je na výběr sladká i  neslazená varianta. Ve slazených nápojích budeme množství cukru co

nejvíce snižovat. Džusy v jídelně nabízeny nebudou, a to z důvodu příliš vysokého obsahu cukru a

ovocných kyselin, které dohromady silně ohrožují zdraví zubů. Stejně tak nebudou nabízené žádné

limonády  ani  kolové  nápoje,  postmix  apod.  U  vody,  která  je  psána  jako  citronová  nebo

pomerančová, jde skutečně jen o lehounce ovoněnou vodu – buď malým množstvím čerstvé šťávy

z ovoce, nebo přidáním nakrájeného ovoce do barelu s vodou.

Minerální vody nabízet v jídelně také nebudeme – dospělí by měli vypít minerálek typu Mattoni

nebo Magnesia maximálně 0,5 litru denně, děti ještě méně. Výjimkou jsou aktivnější sportovci.

Ochucené mléko je trochu problematické, ale odborníci  na výživu se shodli  v  tom, že výživový

přínos mléka předčí nevýhodu obsahu cukru – proto i v automatech ve školách bude i po zavedení

přísné normy povolené  podávat  mléko ochucené  i  neochucené.  Obsah cukru je  ale  limitován,

stejně to bude i v ŠJ.

Prostředí školní jídelny a chování zaměstnanců

1)Hluk v jídelně

V jídelně je vždy pedagogický dozor, který hlučné projevy dětí mírní. Při velikosti jídelny a množství

dětí je ale udržení klidu hodně obtížné a je potřeba, aby se hlavně samotné děti naučily chovat se s

respektem a ohledem k ostatním. Doufáme, že rozšíření etické výchovy a nový Etický kodex k tomu

přispějí.

2) Nepříjemný přístup kuchařek k dětem

Větší část dětí vnímá přístup kuchařek jako příjemný a vstřícný, část dětí nám ale napsala, že se k

nim někdy chovají  zaměstnanci  jídelny netrpělivě nebo nepříjemně. To nás samozřejmě mrzí  a

budeme se snažit situaci zlepšit. Problémem někdy může být „křičení“ kuchařek při výdeji stravy.

Určitě někdy vládne u výdeje i nervozita, často ale je hluk v jídelně tak velký, že paní kuchařky se s

dětmi opravdu neslyší a pouze překřikují okolní hluk. V jídelně bude k dispozici sešit pro vyjádření



přání a stížností, prosíme případně o zapsání konkrétního problému, abychom ho mohli řešit.

3) Špatná hygiena v jídelně

Hygiena  v  jídelně  je  pečlivě  hlídaná,  ale  samozřejmě  se  může  někdy  vyskytnout  nedostatek

(například špinavé nádobí, rozlité jídlo nebo výskyt mravenců). V jeho nápravě nám mohou pomoci

strávníci tím, že nahlásí nedostatek dozoru nebo samotným kuchařkám, a to nejlépe hned. Není

potřeba se stydět nebo bát, pomůže nám to najít a vyřešit problém co nejdříve. Může to pomoci i

předejít  zranění  (například  při  rozbití  nádobí,  vylití  nápoje  apod.).  Další  možností  je  zapsat

nedostatek do sešitu, který k tomu bude připraven – stručně, s časem a datem události.

4) Nedostatečný prostor pro ukládání věcí v jídelně, čekání venku

Problému s nedostatkem místa pro ukládání věcí a čekání na oběd jsme si vědomi a snažíme se již

téměř od začátku provozu jídelny tento nedostatek řešit spolu s městem. Hlavním problémem jsou

samozřejmě finance. V současné době pracuje na návrhu řešení architektka školní jídelny. 

5) Úprava prostoru před školní jídelnou pro čekající rodiče a žáky mimo družinu

V současné době je nutné nejprve vyřešit rozšíření zastřešeného prostoru pro čekání na oběd a pro

ukládání věcí dětí po dobu oběda. Prostory pro čekání rodičů a dětí, které nejsou ve ŠD, řešíme v

současnosti také, například zřízením školního klubu s čítárnou, budováním odpočinkových zón ve

škole apod.

Svačiny ve škole

Z dotazníku vyplynulo, že zájem o svačinu ze školní jídelny by mělo méně než 15 dětí. Proto tuto

možnost zavádět nebudeme. Ve škole však bude možnost zakoupit buď zdravou svačinu v bufetu,

nebo v automatu. Ve školním bufetu jsme upravili  sortiment -  už nyní  máte možnost zakoupit

především obložené pečivo, zdravé teplé občerstvení (vařená kukuřice, zapečené tousty se sýrem,

zdravé  obdoby hamburgerů apod.)  a  neochucené  nápoje.  Nově  je  také možné na objednávku

zakoupit  ovocné a  zeleninové  saláty  a  mléčné výrobky.  Paní  Kotlabová,  která  bufet  provozuje,

připravuje týdenní jídelníček, ze kterého budete moci objednávat svačiny přímo z     jejích webových

stránek – odkaz najdete v     nejbližší době na webu školy. 

Nevhodné potraviny a nápoje, které nesplňují požadavky nové vyhlášky, se v prostorách školy již

prodávat nebudou. Protože cestou do školy a ze školy řada dětí chodí do cukráren poblíž školy,

kontaktovali jsme také tyto cukrárny, s přáním, zda by byli provozovatelé ochotni nabízet i zdravější



varianty občerstvení. 

Zdravý životní styl ve školní družině

Také v prostředí školní družiny se snažíme podporovat děti ve správných stravovacích návycích a

pitném režimu. Přednostně bude dětem nabízena neochucená voda nebo voda jen s velmi malým

množstvím ovocné šťávy – spíše pro vůni, než pro chuť. Pouze dětem, které neochucené nápoje

úplně odmítají, bude podávána voda se šťávou – protože rizika plynoucí z nedostatku tekutin jsou

větší,  než  z popíjení  sladkých  nápojů.  Požádali  jsme  paní  družinářky,  aby  do  cukrárny  s dětmi

chodily jen velmi výjimečně a také sladké odměny aby omezily na minimum a odměňovaly děti

jinou formou.


