
V novém školním roce 2014/2015 budou žáci opět hodnotit jídlo jednou za 14 dní. 

Pokud bude jídlo hodnoceno kladně, bude zařazováno do jídelníčku. V opačném případě se 

vařit nebude. 

Dále mají žáci možnost výběru nápoje. 

Denně : 1. čistá voda 

       2. čaj nebo ovocný nápoj 

       3. mléčný nápoj ( co 2 dny ) 

Zdravá výživa ve školních jídelnách  

 
 

Školní stravování se v posledních letech stává ostře sledovaným objektem zájmu mnoha 

rodičů. Ze začátku je všechno právě na nich, často se snaží dítěti doma vštěpovat určité 

stravovací návyky, osvojit si zdravý a kvalitní jídelníček. S nástupem do školek a škol se však 

situace mění, v některých případech bohužel negativně. Školní jídelny se však hájí a 

poukazují naopak na špatné zvyky dětí, které si přinášejí z domova. Co s tím?  

Mají mít rodiče právo a možnost ovlivnit úroveň stravy, která je jim zajišťována ve školách? 

Velkým problémem zůstávají v řadě škol také automaty na chodbách, s velkou 

nabídkou přeslazených, přesolených a chemicky upravovaných pochutin. Stále se řeší 

také nevalná kvalita a výživová hodnota stravy v některých školních jídelnách. 

Dnešní školní stravování je z pohledu pracovníků v této oblasti považováno za 

uspokojivé a na dobré úrovni. Stravování je pod dohledem české školní inspekce a 

hygienických stanic, pracovníci absolvují pravidelná školení a na zdravou výživu se oproti 

minulosti klade velký důraz. I tak však mnohdy přetrvává nespokojenost rodičů a všech, 

kteří mají školní stravování na starosti. Ti apelují právě na špatné stravovací návyky dětí, 

které dávají za vinu rodičům, a které podle jejich názoru ztěžují jejich práci. 

Stravovací návyky dětí 
Strava, na kterou jsou děti zvyklé z domova, bývá někdy skutečně problém. Děti nejsou 

zvyklé např. na tvarohové a zeleninové pomazánky, luštěniny, zeleninové saláty, jogurty, 

sýry, pudinky a často vůbec nejedí polévky. Jsou naučené na rychlé občerstvení, uzeniny, 

kečupy, polotovary a sladkosti. Podle pracovníků a vedení ve školních jídelnách je obezita, 

vybíravost v jídle a mnohdy i špatný zdravotní stav dětí vinou nevhodného stravování právě 

důsledkem výchovy rodičů. 

 

Školní jídelny a snaha o nápravu 
Dnešní školní stravování má přispívat k potlačení dětské obezity, ale i k tomu, aby se děti 

naučily jíst i méně známá a méně oblíbená jídla, tvrdí odborníci. Podle některých názorů tak 

není příliš výchovná ani možnost výběru z několika jídel. Existují projekty, které se na 



zdravou výživu ve školách specializují a často i ve spolupráci s rodiči dbají na to, aby 

stravování ve školních zařízeních bylo pro děti skutečně přínosem. 

 

Zásady zdravé výživy 
1. Pro dítě je důležitá pestrá, rozmanitá strava, bohatá na ovoce a zeleninu, celozrnné 

potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež. 

2. Strava by měla být rozdělena do 5-6 denních dávek. Velikost porce je dle růstu, 

hmotnosti a pohybové aktivity. 

3. Důležitý je také příjem kvalitních zdrojů bílkovin, jako drůbeží a rybí maso, luštěniny 

a cereálie. 

4. Denně podáváme mléčné výrobky, především polotučné. 

5. Živočišné tuky nahradíme kvalitními rostlinnými tuky a oleji. 

6. Dítě by se mělo učit střídmosti v  konzumaci cukru, slazených nápojů a sladkostí. 

Sacharidy by dítě mělo přijímat především z cereálií, ovoce a zeleniny. 

7. Nedosolovat. 

8. Správný pitný režim. (1,5 – 2,5 l denně) 

9. Je důležité se aktivně zajímat o to, co děti jedí mimo domov. 

Pitný režim 
Školní jídelny zajišťují pitný režim během oběda, ale po dohodě se školou i během výuky. 

Školní jídelny zajišťují pitný režim nápoji vhodnými pro děti - ovocný i černý čaj s citronem, 

džusy, sirupy, vitamínové nápoje apod. 

U pitného režimu hlídáme obsah cukru a nepodáváme sycené nápoje. 
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http://zdrava-vyziva.zdrave.cz/zdrava-svacina/

