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ale čas se nedá, bohužel, ošálit – v červenci dosáhne paní Ing. Ludmila 
Věříšová, CSc., kulatého jubilea, které je záhodno připomenout. 

Proč?
Paní inženýrka, podle přátel Liduška, má mnohé zásluhy. Po absolutoriu 

Vysoké školy chemicko-technologické pracovala na své alma mater jako 
asistentka. Zde také získala vědecký titul kandidáta věd. Pak pracovala více 
než 20 let ve Výzkumném ústavu tukového průmyslu. 

Nakonec osud chtěl jinak a paní Liduška se rozhodla pro razantní změnu: 
přijala místo referentky na Ministertsvu školství ČR. Náplň práce – školní 
stravování a jeho rozvoj v republice. 

Je doslova obdivuhodné, jak tuto do značné míry odlišnou práci zvládla 
v krátkém čase a s naprostým porozuměním. A jak díky své poctivosti a odpo-
vědnosti vůči svěřenému úseku dovedla obhájit existenci školního stravování 
a jeho potřeby před různými, ne vždy užitečnými, změnami. Mnoho úsilí vě-
novala také Společnosti pro výživu, konkrétně aktivitám zaměřeným na školní 
stravování – Zpravodaji, konferencím, školení, seminářům, metodickým 
materiálům a v této užitečné činnosti pokračuje i v současnosti. 

Nejen za toto patří paní Lídě uznání, poděkování a upřímné blahopřání 
u příležitosti nadcházejícího jubilea. A rozhodně také za její opravdové 
přátelství, věnované nejen spolupracovníkům, ale i těm, kteří její spolupráci 
a ochotu řešit pracovní problémy, potřebovali. 

Uznání jí také patří za její ochotu a trpělivost při předávání svých boha-
tých profesních zkušeností mladším kolegyním, čím si jistě připsala i další 
zásluhu – předání štafety péče o rozvoj školního stravování další generaci. 
Její stále nasazení v oboru je obdivuhodné a zasluhuje dík, protože právě díky 
takovým to lidem, jako je Liduška, se i nadále daří držet vysokou úroveň 
našeho školního stravování.  

V dnešní nelehké době jsou to právě znalosti a zkušenosti, na kterých mů-
žeme zlepšovat naši práci, modernizovat školní stravování, ale nezapomínat 
na tradice a řád, ve kterém tato instituce byla vytvořena. Pro další generaci je 
mnohem snažší udržovat fungující systém, který jí byl s odpovědností předán, 
než začínat od nuly s chybami a problémy. Jsme proto rádi, že s námi stále 
spolupracuje, můžeme se na ni kdykoliv obrátit s prosbou o radu a je nám vždy 
nápomocná s řešením problémů. Za to jí patří náš dík i obdiv k jejímu elánu 
pokračovat v práci, i když by si mohla zaslouženě užívat svých zálib a koníčků.

Naší milé jubilantce ze srdce přejeme především zdraví, klid, spokojenost 
a hodně chuti do oblíbených činností, jako je sportování, rýpání do záhonů 
na zahrádce a objevování světa na dalekých i bližších cestách.

Za všechny blízké i vzdálenější kolegyně a kolegy přeje
 Eva Šulcová 

a Alena Strosserová

Je to skoro k nevíře,
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Úvod
Voda, nacházející se v každé tělesné buňce, kolem 

buněk, v cévách a v tělesných dutinách, se podílí na celé 
řadě různých funkcí, od zprostředkování chemických 
reakcí a transportu látek, přes ochranu částí těla až 
po termoregulaci. Lidský život vznikl ve vodě, stejně 
jako život prvních organismů na Zemi. Původní mořské, 
vnější prostředí si tak každý živočich odnesl na souš 
v nitru svého těla.

Vodní bilance
Obsah vody v lidském organismu je výsledkem vyrov-

nané bilance mezi příjmem a výdejem vody. Příjem vody 
zahrnuje vodu dodanou ve formě nápojů, vodu obsaženou 
v potravinách a metabolickou vodu, která je produktem 
rozkladu neboli katabolismu živin. Na druhé straně je 
voda z těla eliminována taktéž více způsoby – viditelně 
(a nejvíce) ledvinami formou moče a trávicím traktem 
v podobě stolice a okem nepostřehnutelným odpařováním 
z kůže a vodní párou ve vydechovaném vzduchu.

K větším ztrátám vody dochází při zvýšeném odpa-
řování z kůže a zvýšené tvorbě vodní páry v důsledku 
změny podmínek vnějšího prostředí, při pocení u fyzické 
aktivity, nebo v extrémních podmínkách a při průjmech, 
zvracení a jiných patologických stavech.

Nápoje a potraviny
Jednotlivé nápoje a potraviny se od sebe liší nejen 

svými senzorickými vlastnostmi, jako je chuť, vůně, 
barva, struktura apod., obsahem energie a živin, ale také 
obsahem vody.

Obsah vody v nápojích se pohybuje od 80 % do 100 % 
podle přítomnosti a množství dalších látek, zejména jed-
noduchých cukrů a alkoholu.

Většina potravin obsahuje 40 až 95 % vody, samozřej-

mě s výjimkou olejů, 
pokrmových tuků, 
sádla a cukru, kte-
ré neobsahují žádnou 
vodu nebo minimální 
množství. Nejvyš-
ší obsah vody mají 
polévky (80 – 95 % 
vody), omáčky, ovo-
ce a zelenina (70 – 95 
%), zakysané mléčné 
výrobky (75 – 85 %), 
libové maso (40 – 65 
%), ryby (65 – 80 %) 
a obiloviny a výrob-
ky z nich, při jejichž 
tepelné úpravě je při-
dávána voda.

Zvláštnost i  dět-
ského organismu 
s ohledem na hyd-
rataci.

O b s a h  t ě l e s n é 
vody klesá s věkem 
a množstvím tukové tkáně. Nejvíce vody, 75 – 85 % těles-
né hmotnosti, se nachází v těle novorozence. Během šesti 
měsíců života klesne voda až na množství, které je shodné 
s obsahem vody u mladého štíhlého člověka, na 60 – 70 % 
tělesné hmotnosti. 

Nároky na pitný režim jsou u dětí přísnější než u dospě-
lých. Děti, jejichž organismus není dostatečně adaptovaný 
na změny prostředí, jsou více náchylnější k dehydrataci 
než dospělí.
Rozložení tělesné vody se s věkem mění. Relativní za-

stoupení extracelulární neboli mimobuněčné tekutiny 

Pitný režim ve školách a jak ho naplňovat 
Bc. Tereza Fujáková, Katedra výživy člověka, LF MU, Brno

MVDr. Halina Matějová, Katedra výživy člověka, LF MU, Brno

DOPORUČENÝ PŘÍVOD VODY

VĚK

  1 – 3 roky 820 ml 350 ml 130 ml 95

  4 – 6 let 940 ml 480 ml 180 ml 1 600 ml 75

  7 – 9 let 970 ml 600 ml 230 ml 1 800 ml 60

  10 – 12 let 1 170 ml 710 ml 270 ml 2 150 ml 50

  13 – 14 let 810 ml 310 ml 2 450 ml 40

  15 – 18 let 1 530 ml 920 ml 350 ml 2 800 ml 40

  19 – 24 let 1 470 ml 890 ml 340 ml 2 700 ml 35

VE FORMĚ 
NÁPOJŮ

VE FORMĚ 
POTRAVIN

METABOLICKÁ 
VODA

CELKOVÝ 
PŘÍVOD VODY

PŘÍVOD VODY* 
(ml/kg/den)

1 300 ml

1 330 ml

Tabulka. č. 1  Doporučený přívod vody (DACH)

* Přívod vody vztažený na kg ideální tělesné hmotnosti a den pochází pouze z nápojů a potravin
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s věkem klesá. Platí, že čím více vody je mimo buňky, 
tím jednoduše dochází k její ztrátě.

Povrch těla dětí je vzhledem k tělesné hmotnosti větší než 
u dospělých. Z toho důvodu jsou děti vystaveny vyššímu 
riziku ztrát vody prostřednictvím odpařování kůží.

Batolata mají v důsledku nedostatečně vyvinutého 
vylučovacího systému nižší schopnost koncentrovat 
moč, tím dochází k větší tvorbě moči a tak i vyšším 
ztrátám vody.

Nejmenší děti potřebují dostatek vody ke správnému 
růstu.

Děti mnohem hůře tolerují vyšší teploty, jsou při vyšší 
okolní teplotě nebo fyzické aktivitě více náchylnější 
k dehydrataci.

Oproti dospělým jsou více aktivnější, zaujati sportov-
ními aktivitami a hrami zapomínají na tekutiny a více 
ztrácí vodu pocením.

Trpí častěji onemocněními, která jsou spojena s prů-
jmy, zvracením a zvýšenou tělesnou teplotou popř. 
horečkami.

Velmi malé děti nedokáží přesně sdělit své potřeby.

Doporučení – kvalita a kvantita
Doporučení pro pitný režim by měla zahrnovat in-

formace nejen o množství tekutin, ale také o výběru 
samotných nápojů a potravin. V současné době existuje 
velké množství různých druhů nápojů, které se od sebe 
liší přítomností a množstvím vody, sacharidů, zvláště pak 
jednoduchých cukrů, dále bílkovin, tuků, vitaminů, mi-
nerálních látek, bioaktivních látek, organických kyselin, 
přídatných látek, alkoholu, kofeinu nebo oxidu uhličitého.

Stejně jako pro dospělé platí pro děti, že by základem 
pitného režimu měla být  pitná voda – čistá, neslazená, 
nesycená CO2, bez přídatných látek, s celkovou minera-
lizací v rozmezí 150 – 500 mg/l.

Doporučované množství vody vychází ze ztrát tělesných 
tekutin a individuálních potřeb každého jedince, které 
jsou ovlivněny věkem, pohlavím, tělesným složením, 
fyzickou aktivitou, tělesnou teplotou (zvýšená tělesná 
teplota podněcuje  přívod vody), subjektivním poci-
tem a pohodou, vlivem sálavého tepla, klimatickými 
podmínkami (vysoká nadmořská výška, nízká vlhkost 

DOPORUČENÝ PŘÍVOD VODY

VĚK
dívky chlapci dívky chlapci

  1 – 3 roky 1,2
  4 – 6 let

1

  7 – 9 let
  10 – 12 let
  13 – 14 let
  15 – 18 let
  19 – 24 let

PŘÍVOD VODY* 
(ml/kcal/den)

DOPORUČENÝ PŘÍVOD ENERGIE 
(kcal)

VYPOČÍTANÝ CELKOVÝ PŘÍVOD VODY 
(ml)

1 000 1 100 1 200 1 320
1 400 1 500 1 400 1 500
1 700 1 900 1 700 1 900
2 000 2 300 2 000 2 300
2 200 2 700 2 200 2 700
2 500 3 100 2 500 3 100
2 400 3 000 2 400 3 000

Tabulka. č. 1  Doporučený přívod vody v ml/kcal/den (EFSA 2010)

vzduchu a vysoká teplota zvyšují ztráty tekutin dechem 
a potem). 

Doporučení pro přívod vody je možné uvádět více 
způsoby – jako celkový denní objem vody, objem vody 
vztažený na jednotku ideální tělesné hmotnosti a den, 
nebo jako objem vody vztažený na jednotku energie 
a den. Doporučení pro děti a dospívající jsou uvedena 
v tabulce č. 1 a 2.
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* V doporučení je zahrnuta voda ve formě nápojů a potravin a metabolická voda
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V doporučeních je zahrnuta voda přijatá ve formě po-
travin. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA) poskytují potraviny 20 – 30 % vody, na nápoje 
připadá 70 až 80 %.

Nástrahy dětského věku a v období dospívání, 
nástrahy ve škole

vyšší riziko dehydratace v důsledku větší relativní 
plochy těla

horší tolerance k vyšším okolním teplotám
častější tělesná aktivita, houževnatost, neposednost
nadšení a zájem pro podněty vnějšího prostředí
noční ztráty tekutin, způsobené pocením, dýcháním 

a odpařováním z kůže
žízeň, ke které dochází až při úbytku tělesné hmotnosti 

o 1 % v důsledku ztráty vody, je projevem již vzniklé 
a rozvíjející se dehydratace

ztráta tělesné hmotnosti o 2 % v důsledku dehydratace 
negativně ovlivňuje duševní stav, snižuje výkonnost 
a pozornost, způsobuje bolest hlavy a únavu

preference sladké chuti
vliv reklamy, kamarádů, vrstevníků, autorit nebo idolů
 návštěvy řetězců rychlého občerstvení
ideál krásy, alternativní stravování a životní styl, 

poruchy příjmu potravy
vynechávání snídaní popř. dopoledních svačin
zvýšená konzumace slazených nápojů, sladkostí a po-

travin s vyšším obsahem soli

Praktická doporučení
a) k množství:
žízni, jako projevu dehydratace, bychom měli před-

cházet
je nutné pít v průběhu celého dne, a to už od rána, kdy 

je potřeba doplnit noční ztráty tekutin, způsobené 
pocením, dýcháním a odpařováním z kůže.

děti zapomínají pít. Ti, kdo se o děti starají, by měli 
dětem pravidelně připomínat příjem tekutin. Přístup 
ke správnému pitnému režimu by měl být pěstován již 
od dětství.

ukazuje se, že správný stav 
hydratace zlepšuje výkonnost, 
soustředění, krátkodobou 
paměť  a další prvky procesu 
učení, učitelé by tak měli 
děti pobízet ke konzumaci 
nápojů (i během vyučování 
– soustředění klesá po 20 
minutách souvislé výuky)

b) ke kvalitě tekutin:
základem pitného režimu jsou zejména neenergetické 

nápoje (jako je pitná voda z vodárenského zdroje, dále 
voda kojenecká, pramenitá a minerální vody se slabou 
mineralizací, ovocný, zelený a slabý černý čaj a ředěné 
džusy)

není vhodné konzumovat velké množství nápojů 
s vysokým obsahem sacharidů, oxidu uhličitého, 
sladidel, konzervačních látek apod.

optimální teplota nápoje je 16 °C a více. Teplota nižší 
než 10 °C způsobuje překrvení sliznice, a tak zvyšuje 
pocit žízně

u balených vod je nutné sledovat celkovou mineralizaci 
a obsah jednotlivých minerálních látek (zejména sodík 
a vápník)

balené vody je potřeba správně skladovat, v suchu 
a temnu, a sledovat minimální trvanlivost

opakovaně používané plastové lahve je nutné 
pravidelně proplachovat a nechat dostatečně vysušit

c) při fyzické aktivitě, nebo vyšší okolní teplotě
do fyzické aktivity je třeba vstupovat s řádnou 

hydratací. Trvá-li fyzická aktivita více než 30 – 40 
minut, doporučuje se konzumovat sportovní nápoje, 
které poskytnou tělu vodu, elektrolyty a sacharidy

při zvýšených ztrátách soli prostřednictvím pocení, je 
nutné sůl, zejména sodík, ale i ostatní minerální látky 
jako draslík, vápník a hořčík, doplňovat formou nápojů 
a potravin. Tak lze snížit riziko vzniku křečí.

v prostředí s vyšší teplotou je potřeba snižovat ztráty 
vody a naopak zvýšit její přívod (pomocí správně 
zvoleného oblečení a pokrývky hlavy, vyhýbáním 
se míst, kde je nejvyšší teplota, naplánováním 
aktivit na denní dobu s nižší venkovní teplotou, volit 
dobře větraná místa, pít pravidelně, nekonzumovat 
alkoholické nápoje, dbát na pitný režim zejména u dětí, 
starších osob a osob se sníženou pohyblivostí)

d) pro školní jídelny
měla by být pravidelně nabízena pitná voda, aby se ji 

děti naučily pít
nápoje, a zvláště minerální vody, je dobré střídat
vedle nabídky sladkých, nebo mléčných nápojů by 

měly být nabízeny i nápoje nesladké, nebo nemléčné
nápoje by neměly být přeslazené, bez nadbytečného 

množství barviv a aromat
sladí-li se nápoje, pak je lepší přislazovat cukrem než 

sladidly
nápoje obohacené jódem by měly být zařazovány 

maximálně 2x týdně Seznam literatury u autora
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 Úvod
Školní stravování má tři základní funkce a to na-

sytit strávníka, je součástí výchovy ke správným 
stravovacím návykům a v neposlední řadě i součástí 
společenské výchovy. Má mimo jiné za cíl posílit 
ve školách výchovu dětí a žáků ke zdraví a ke zdra-
vému životnímu stylu. 

1. Legislativní rámec a vymezení činnosti  
zařízení školního stravování

Oblast školního stravování je upravena v § 119 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto ustanovení je 
vymezena činnost zařízení školního stravování – za-
jišťují školní stravování dětí, žáků a studentů v době 
jejich pobytu ve škole, školských výchovných a uby-
tovacích zařízení (§ 117 školského zákona) a ve škol-
ských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné 
výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Zařízení 
školního stravování mohou poskytovat školní stravo-
vání také v době školních prázdnin. Zařízení školního 
stravování mohou zajišťovat také stravování vlastních 
zaměstnanců a stravovací služby i pro další osoby a to 
za úplatu. Školní stravování se zajišťuje přednostně 
v zařízení školního stravování (§ 122 odst. 4 školského 
zákona). Dětem v mateřských školách, přípravných 
třídách základní školy a přípravném stupni základní 
školy speciální, žákům základních škol a nezletilým 
žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, 
které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu 
ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 
písm. b) a c). Školní stravování se řídí výživovými 
normami (§ 122 odst. 4). 

Ustanovení školského zákona jsou dále podrobněji 
upravena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
v platném znění. 

Dále se jedná o vybrané právní předpisy, které se týkají 
ekonomiky, fi nancování a účetnictví zejména školských 
zařízení, které jsou zřízeny ústředním orgánem nebo územ-
ním samosprávným celkem jako příspěvkové organizace.

Vybrané speciální předpisy 
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 

stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 
zřízených územními samosprávnými celky.

Vyhláška č.430/2001 Sb., o nákladech na závodní 
stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu 
a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky 
č. 99/2006 Sb.,

Legislativa školní jídelny
Ing. Alena Fürstová, Ústředí ČŠI, Praha
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Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol 
a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů 
z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní mat-
riky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), 
ve znění pozdějších předpisů.

Školní stravování
Školní stravování zabezpečují přednostně zařízení škol-

ního stravování (§ 119 školského zákona). 

- Školní jídelna, která je zařazena v rejstříku škol a škol-
ských zařízení může být buď samostatná právnická osoba 
(samostatná školní jídelna) nebo tuto činnost vykonává 
škola nebo školské zařízení (rovněž právnická osoba). 
Školní jídelna je tak součástí právnické osoby, která 
vykonává více činností, z nichž jedna je poskytování 
školního stravování. Zajišťuje pro své strávníky podle 
místních podmínek ekonomicky a organizačně nej-
vhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho 
poskytování vymezuje ve školním nebo vnitřním řádu 
(§ 30 školského zákona).

Typy zařízení školního stravování jsou 
a) školní jídelna,
b) školní jídelna - vývařovna (dále jen „vývařovna“),
c) školní jídelna - výdejna (dále jen „výdejna“).

Zřízení zařízení školního stravování 
(školní jídelny)

Zařízení školního stravování jsou zapsána v rejstříku 
škol a školských zařízení (§ 141 odst. 1 školského zákona). 

Rejstřík škol a školských zařízení 
(§ 144 odst. 1 školského zákona) obsahuje zejména:

a) druh školy nebo druh a typ školského zařízení a jejich 
resortní identifi kátor,

b) název, sídlo, identifi kační číslo, bylo-li přiděleno, 
právní forma a resortní identifi kátor právnické oso-
by, která vykonává činnost školy nebo školského 
zařízení,

c) název, sídlo a identifi kační číslo, bylo-li přiděleno, 
a právní forma zřizovatele školské právnické osoby 
nebo příspěvkové organizace,

d) seznam školských služeb,

e) nejvyšší povolený počet stravovaných, uvedený v roz-
hodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,



Zpravodaj 4/2013 (1-16)

Zpravodaj  4/2013

54

f) označení místa, kde se uskutečňují školské služby,

g) doba, na kterou je právnická osoba, která vykonává 
činnost školy nebo školského zařízení, zřízena,

h) den zápisu a den zahájení činnosti školy nebo školského 
zařízení.

Žádost o zápis do rejstříku škol a školských 
zařízení 
(§ 146 školského zákona) 

Obsahuje náležitosti uvedené v § 147 odst. 1 školského 
zákona, zejména:
a) druh školy nebo druh a typ školského zařízení,

b) název, sídlo a právní formu právnické osoby, která bude 
vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a její 
identifi kační číslo, bylo-li přiděleno,

c) jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České 
republiky místo trvalého pobytu, a datum narození 
osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem této 
právnické osoby,

d) název, sídlo, právní formu a identifi kační zřizovatele 
školské právnické osoby nebo příspěvkové organi-
zace, 

e) rámcový popis personálního a majetkového zajištění 
a fi nancování činnosti školy nebo školského zařízení 
s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího 
programu, pokud je stanoven,

f) doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo 
právnické osoby, která bude vykonávat činnost 
školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde 
bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské 
služby,

g) stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že 
příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, 
včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto 
prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské 
služby,

h) seznam školských služeb v případě školského zaří-
zení, 

i) navrhovaný nejvyšší počet stravovaných dětí, žáků 
a studentů, 

j) datum zahájení činnosti školy nebo školského zaří-
zení.

Změny v údajích 
V případě, že dojde ke změnám v údajích, zapsaných 

v rejstříku škol a školských zařízení, je právnická osoba, 
provozující činnost zařízení školního stravování po-
vinna podat žádost o zápis změny v údajích v souladu 
s ustanovením § 149 odst. 2 školského zákona. 

Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení pro-
vede orgán, který vede rejstřík na žádost zřizovatele 
a dále v případech, kdy ve třech po sobě jdoucích le-
tech právnická osoba nevykonává činnost, zapsanou 
v rejstříku a v případech, kdy právnická osoba vykoná-
vající činnost školského zařízení závažným způsobem 
nebo opakovaně poruší právní předpisy související 
s poskytováním školských služeb, a dále jestliže práv-
nická osoba, která vykonává činnost školy nebo škol-
ského zařízení, uvede v žádosti o zápis do rejstříku nebo 
v žádosti o zápis změny nesprávné údaje rozhodné pro 
povolení zápisu školy nebo školského zařízení do rejst-
říku nebo zápisu změny nebo jestliže došlo k takovým 
změnám (zejména v materiálních a personálních pod-
mínkách), za kterých by zápis školy nebo školského 
zařízení do rejstříku nebo zápis změny nemohl být 
proveden (§ 150 školského zákona). 

Činnosti provozované školní jídelnou
Zařízení školního stravování provádí svou činnost v pro-

vozovnách. Provozovnou se rozumí každý samostatný 
soubor místností a prostor, v němž jsou uskutečňovány 
stravovací služby, během nichž nedochází k rozvozu nebo 
přepravě jídel. 

Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, 
která sama připravuje, a může připravovat jídla, která 
vydává výdejna.

Vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, 
která vydává výdejna jako samostatné zařízení školního 
stravování, zpravidla místně odloučené.

Výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, 
která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb. 

Stravovací služby nad rámec § 4 vyhlášky o školním 
stravování (dále jen „jiné stravovací služby“) poskyto-
vané strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy 
a prodávaný sortiment nesmí obsahovat alkoholické nápoje 
a tabákové výrobky.

Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb, s vý-
jimkou podávání stejných jídel zaměstnancům právnic-
kých osob, které vykonávají činnost škol a školských 
zařízení, může zařízení školního stravování uskutečňo-
vat pouze časově, nebo prostorově odděleně od školního 
stravování.

Rozsah služeb školního stravování
Pro účely této vyhlášky se hlavními jídly rozumí oběd 

a večeře, doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina 
a druhá večeře. Každé z jídel je strávníkům poskytováno 
nejvýše jednou denně.

a) Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat
- oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplň-

kové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním 
provozem,

- oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd 
a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno 
ve třídě s polodenním provozem,
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 - hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou 
druhé večeře, je-li vzděláváno ve třídě s internátním 
provozem, včetně tekutin v rámci dodržení pitného 
režimu.

b) Žák základní školy a nezletilý žák střední školy 
a konzervatoře má právo denně odebrat oběd.

c) Zletilému žákovi střední školy, konzervatoře 
a studentovi vyšší odborné školy lze poskytovat 
školní stravování v rozsahu uvedeném v předchozím 
odstavci.

d) Nezletilý žák ubytovaný ve školském výchovném 
a ubytovacím zařízení, osoba v plném přímém zao-
patření, nebo osoba, které je poskytována preventivně 
výchovná péče formou celodenních nebo internátních 
služeb, má právo denně odebrat

 - hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou 
druhých večeří, jde-li o nezletilého žáka nebo osobu 
mladší 15 let, nebo

 - hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1, jde-li 
o nezletilého žáka nebo osobu od dovršení 15 
let.

Zletilému žákovi a studentovi vyšší odborné školy 
ubytovanému ve školském výchovném a ubytovacím 
zařízení lze poskytovat školní stravování v rozsahu uve-
deném v předcházejícím odstavci.

Souhlasí-li nadpoloviční většina zletilých strávníků 
a zákonných zástupců nezletilých strávníků, mohou 
strávníci uvedení v odstavci 6 nebo 7 denně odebrat 
pouze snídani a hlavní jídla, a to v hodnotě nákladů 
na potraviny ve výši součtu fi nančních normativů ur-
čených pro všechna jim náležející jídla podle odstavce 
6 nebo 7.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka 
ve škole nebo školském zařízení se pro účely této 
vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském 
zařízení. 

Poskytovatel stravovacích služeb stanoví podle po-
vahy poskytovaných služeb výši fi nančních normativů 
na nákup potravin (dále jen „fi nanční normativ“) po-
dle § 5 odst. 2 vyhlášky o školním stravování a další 
podmínky poskytování školního stravování, zejména 
podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, 
organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní 
stravování.

Provozovatelé stravovacích služeb uchovávají údaje 
o plnění výživových norem nejméně po dobu jednoho 
kalendářního roku.

Klienti v zařízení školního stravování (školní jídelně)
Platná legislativa připouští stravovat v zařízení školního 

stravování nejen účastníky školního stravování, ale i další 
osoby nebo skupiny osob. Strávníky stravující se v zaří-
zeních školního stravování je možné rozdělit na několik 
skupin.

Skupina 1 - strávníci v režimu školního stravování 
– děti, žáci a studenti v době jejich pobytu ve škole, 
školských výchovných a ubytovacích zařízení (§ 117 
školského zákona) a ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně 
výchovnou péči (§ 119 školského zákona); bez ohledu 
na příslušnost k právnické osobě vykonávající činnost 
zařízení školního stravování. Tyto strávníky vykazuje 
zařízení školního stravování ve výkaze Z 17-01 pro 
potřeby  resortního statistického zjišťování. Současně 
jsou tyto údaje podkladem k poskytování dotací podle § 
160 – 162 školského zákona. V případě příspěvkových 
organizací se jedná vždy o hlavní činnost.

Skupina 2 - strávníci v režimu závodního stravová-
ní - pouze vlastní zaměstnanci právního subjektu, který 
zařízení školního stravování provozuje. Do této skupiny 
strávníků nepatří ani v případě, kdy se ve školní jídelně 
stravují strávníci vyjmenovaní v bobu 2.6.1 jiných právních 
subjektů zaměstnanci těchto subjektů. Výjimku netvoří ani 
zaměstnanci různých subjektů, kteří mají stejného zřizova-
tele ani zaměstnanci zřizovatele. Závodní stravování se týká 
pouze vlastních zaměstnanců. V případě příspěvkových 
organizací se jedná vždy o hlavní činnost.

Skupina 3 - ostatní strávníci, pravidelně se stravující 
(zaměstnanci jiných právnických osob a to včetně škol, 
školských zařízení a obcí jako zřizovatelů). V případě 
příspěvkových organizací se jedná vždy o doplňkovou 
činnost. 

Skupina 4 - osoby, které se nestravují v zařízení školní-
ho stravování pravidelně, mohou být stravování v rámci 
hlavní činnosti za úplatu (§ 123 školského zákona), 
která odpovídá nejméně úplným vlastním nákladům po-
skytovaných jídel. Jedná se zejména o účastníky soutěží, 
pracovníky kontrolních orgánů apod. 

Základním vnitřním předpisem školní jídelny je 
vnitřní řád/ školní řád (pokud je školní jídelna součástí 
např. základní školy). Tento předpis upravuje zejména 
rozsah a podmínky pro poskytování školního stravování 
včetně přihlašování a odhlašování stravy, podmínky 
poskytování ostatních stravovacích služeb. 
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Slazené nápoje – příčina dětské obezity?
Výskyt dětské nadváhy a obezity celosvětově stoupá. 

Podle údajů z roku 2005 mělo v České republice ve vě-
kové skupině 6-17 let nadváhu nebo bylo obézní 16,9 % 
dívek, přičemž obézních bylo 4,8 %; chlapci trpěli nad-
váhou nebo obezitou ve 24,6 %, z toho 6 % bylo obéz-
ních (zdroj IASO). Zvýšená hmotnost v dětském věku 
má negativní dopad na fyzické i psychosociální zdraví 
dítěte, stejně tak je zde riziko přenosu nadváhy a obezity 
do dospělosti a s tím související zvýšená rizika chronic-
kých onemocnění v pozdějším věku.

Za příčinou nadváhy nebo obezity u dětí nestojí 
pouze jeden faktor, ale souhra několika. Z ovlivni-
telných faktorů vnějšího prostředí se jedná zejména 
o nízkou pohybovou aktivitu, špatnou skladbu stra-
vy, větší porce jídla (z výživového hlediska ovšem 
většinou chudé), oblibu pokrmů rychlého občerstve-
ní a polotovarů. V poslední době se často poukazuje 
také na slazené nápoje jakožto na jeden z rizikových 
faktorů nárůstu hmotnosti. Děti místo vody a mléka 
pijí sladké džusy a limonády, které mají malou nutrič-
ní hodnotu, avšak vysoký energetický obsah.

Slazené nápoje – novinka v našem stravování?
Za posledních třicet let pozorujeme celosvětově vý-

razný odklon od konzumace čisté vody, neslazených 

Slazené nápoje ve školním stravování 
a jejich vliv na dětskou obezitu

Mgr. Jana Stávková, Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

nápojů a mléka, zatímco pro pitný režim jsou prefe-
rovány slazené nápoje. S jejich zvýšeným příjmem se 
zvyšuje také celodenní přívod energie a pokud toto 
není kompenzováno pohybovou aktivitou, snadno do-
chází k nárůstu tělesné hmotnosti. Pamatují si snad 
naši rodiče nebo prarodiče, že by měli neustálý pří-
stup ke slazeným nápojům? Nepamatují. Navíc – aby 
se vůbec mohli napít, museli si pitnou vodu dojít na-
čerpat do studny. Slazený nápoj či sodovka byla doslo-
va opravdovým zpestřením pitného režimu. Dnes je 
situace zcela jiná. Slazené nápoje jsou snadno dostup-
né (bohužel i ve školách) a z pestré škály na našem 
trhu nevíme, který si vybrat. Následující graf jasně 
ukazuje zvyšující se přívod energie ze slazených ná-
pojů u amerických dětí (graf).

Vliv slazených nápojů na lidské zdraví
Nepříznivý vliv popíjení slazených nápojů na lidské 

zdraví je jednoznačný z několika důvodů. Slazené ná-
poje poskytují nemalou energetickou hodnotu v tekuté 
podobě. Mnozí z nás si tak ani neuvědomí, kolik energie 
(kalorií) lze pouhým popíjením přijmout. Tento přída-
vek energie pak bohužel nebývá kompenzován omeze-
ním dalšího přívodu energie z ostatních potravin nebo 
zvýšeným výdejem energie pohybovou činností. Slazené 
nápoje neobsahují žádné, z nutričního hlediska hodnot-

(Milk – mléko; Sugar-Sweetened Beverages – slazené nápoje; Juices – džusy) 
Zdroj: BROWNELL, K.D. et al. The public health and economic benefi t sof taxony sugar-sweetened beverages. N 
Engl J Med. 2009; 361 (16): 1599-1605.

Per Capita U.S. Trends in Calories from Beverages
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né živiny, jsou pouze zdrojem tzv. prázdných kalorií. 
Vysoký glykemický index slazených nápojů negativně 
ovlivňuje hladinu krevního cukru – po jejich popíjení 
dojde konkrétně k postprandiální hyperglykemii a pri-
mární hyperinzulinemii. Zvýšený příjem slazených 
nápojů ovlivňuje také naši chuťovou preferenci, a to 
směrem k oblibě a vyhledávání dalších sladkých potra-
vin a pokrmů. Jednoduché cukry, které slazené nápoje 
ve velké míře obsahují, mají jednoznačně negativní vliv 
na stav zubů a snadno dochází ke vzniku zubního kazu. 
Souvislost mezi příjmem slazených nápojů a nárůstem 
hmotnosti, tělesné tukové tkáně, dyslipidemií, vysokým 
krevním tlakem a dalšími metabolickými odchylkami je 
předmětem zkoumání studií. I když některé z nich pří-
mou souvislost nepotvrdily, většina z nich na pozitivní 
vztah poukazuje.

Mezi slazené nápoje můžeme zařadit kolové nápoje, 
limonády, slazené minerální vody, slazené ovocné ná-
poje, slazené mléčné nápoje, syrovátkové nápoje, také 
čaj oslazený cukrem, medem či jiným sladidlem. Pro 
děti jsou slazené nápoje velkým lákadlem zejména 
kvůli své barvě a chuti. Jejich složení zásadám správné 
výživy většinou neodpovídá. Kromě velkého množství 
jednoduchých cukrů obsahují také látky pro děti zcela 
nevhodné (nevhodné i pro nás dospělé) - sladidla, bar-
viva, aromata, konzervanty a oxid uhličitý. Kolové ná-
poje navíc obsahují kofein a kyselinu fosforečnou, které 
jsou pro pravidelnou konzumaci u dětí zcela nežádoucí. 
Kyselina fosforečná působí negativně na kostní meta-
bolismus a narušuje zubní sklovinu (vznik zubních ero-
zí). Light verze kolového nápoje cukr sice neobsahuje, 
ale kofein i kyselinu fosforečnou ano. Konkurenční ná-
poj Kofola kyselinu fosforečnou neobsahuje, na druhou 
stranu v ní najdeme konzervant benzoan sodný. Tato 
látka je pro děti nevhodná, je dávána do souvislosti 
s hyperaktivitou. 

Přiměřená konzumace ovocných 100% džusů může 
působit pozitivně především přítomností vitaminů 
a minerálních látek a v malé míře může přispět k napl-
nění denní potřeby ovoce. Nepříznivé je naopak vysoké 
množství jednoduchých cukrů, v některých džusech 
i přídatných látek na zlepšení barvy, chuti a trvanlivos-

ti a organických kyselin, které mohou poškozovat zubní 
sklovinu. Některé studie potvrdily vztah mezi příjmem 
ovocných džusů a váhovým přírůstkem, jiné tuto sou-
vislost vyvrátily. Z důvodu vysokého obsahu cukru lze 
obecně doporučit, aby ovocné džusy netvořily základ 
pitného režimu a aby byly zařazovány s rozmyslem. 
Vhodnější volbou je výběr stoprocentních nepřislazo-
vaných džusů ředěných vodou v poměru alespoň 1:1.

Zvýšená konzumace slazených nápojů ve vztahu 
k nadváze a obezitě je dávána do souvislosti s obsahem 
fruktózového sirupu - sladidla, které je v současnosti 
hlavní sladící složkou v téměř všech slazených nealko-
holických nápojích a přislazovaných ovocných šťávách. 
Fruktózový sirup se vyrábí hydrolýzou kukuřičného 
škrobu s následnou izomerizací glukózy na fruktózu. 
Ve srovnání s glukózou stimuluje fruktóza v menší 
míře uvolňování hormonů inzulinu a leptinu - chuť 
k jídlu tak spíše podporuje než nasycuje a vlastně nutí 
konzumenty přijímat ještě další, větší dávky energie. 
Slazené nápoje mohou být proto považovány za jednu 
z velkých příčin současné epidemie obezity.

Slazené nápoje a školní prostředí
Škola je prostředí, ve kterém děti tráví významně dlou-

hou dobu a které se podílí na utváření určitých návyků 
ovlivňujících mimo jiné i hmotnost dítěte. Na jednu stra-
nu je škola významným poskytovatelem potravin, hoto-
vých pokrmů a nápojů, ale zároveň i ideálním místem 
pro utváření správných návyků směřujících k uchování 
si zdraví. 

Nabídka slazených nápojů ve školním prostředí - ne-
jenom ve školních jídelnách, ale i ve školních bufetech 
či automatech - napomáhá zvyšovat celkový energetic-
ký přívod. Jak může přístup dětí ke slazeným nápojům 
ve školním prostředí ovlivnit jejich tělesnou hmotnost 
vysvětluje následující hypotéza. Pokud jsou slazené ná-
poje ve škole snadno dostupné, velká část dětí si je v bu-
fetu/automatu koupí, popř. v jídelně upřednostní čaj 
slazený před neslazeným. Tento vyšší přívod energie 
z cukrů bohužel dítě většinou nekompenzuje vyšším 
výdejem energie v podobě pohybové aktivity. Dů-
sledkem může být zvyšování tělesné hmotnosti.

Slazené nápoje jsou ve škole snadno dostupné
↓  
 Dítě ví, že slazené nápoje jsou ve  škole dostupné 
 ↓ 
  Dítě si slazené nápoje ve škole koupí/dá přednost slazenému čaji ve šk. jídelně 
  ↓
   Dítě pije slazené nápoje ve škole
   ↓ 
    Dítě pije více
    ↓
     Dítě přijímá více kalorií
     ↓
      Dítě  přibývá na váze
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Vzhledem k tomu, že se mateřské i základní školy 
podílí mimo jiné i na utváření stravovacích návyků 
u dětí, je nutné apelovat na vedoucí školních jídelen, 
aby při sestavování pitného režimu byl kladen důraz 
na zařazování neslazených nápojů a při sestavování 
jídelníčku byla dodržována také jedna zásada z desa-
tera zdravé výživy: „Učit děti střídmosti v konzuma-
ci cukru, sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by 
děti měly přijímat hlavně z obilovin a ovoce.“ Stra-
vovací návyky jsou dětem z největší části předávány 
v rámci rodiny, o tom není pochyb. Ale upřímně - jak 
to v některých rodinách skutečně bývá? Právě proto 
je školní prostředí místem, kde se učitelé i zaměst-
nanci školní jídelny mohou pokusit špatné návyky 
odbourat a navést dítě správným směrem.  

Kostky cukru v nápojích
Pod pojmem cukr si většina z nás vybaví kostku 

cukru jako přídavek do kávy či čaje. Kolik takových 
kostek ukrývají některé potraviny a dokonce i nápoje, 

o tom často ani nemáme tušení. 
Natož pak děti si vůbec nejsou 
schopny uvědomit množství 
přijatého cukru a bohužel prá-
vě děti raději sahají po sladké 
limonádě než po obyčejné vodě. 
Kolik energie a cukru obsahuje 
100 ml různých druhů slazených 
nápojů na našem trhu ukazuje 
níže uvedená tabulka (zdroj: eti-
kety výrobků). 
Poznámka: 1 kostka cukru váží 
přibližně 4-5 gramů. Např. ve skle-
ničce (250 ml) 100% pomerančo-
vého džusu se ukrývá až 6 kostek 
cukru, ve skleničce Coca-coly až 
7 kostek cukru, ve skleničce mine-
rální vody Rajec – mateřídouška 
skoro 3 kostky cukru. Nápoj pro 
děti Jupík multivitamin (dodává 
se v láhvi 330 ml) ukrývá téměř 9 
kostek cukru.  

Jako cukry označujeme 
monosacharidy (glukóza – 
hroznový cukr, fruktóza – 
ovocný cukr) a disacharidy 
(sacharóza – řepný cukr, lak-
tóza – mléčný cukr, maltóza 
– sladový cukr), které mají 
mnoho společných vlastností 
a sladkou chuť.

Nutný krok k prevenci 
nadváhy a obezity – na pití 
je voda a ne cukřenka

Slazené nápoje včetně ovoc-
ných džusů se významně podílí na zvyšování ener-
getického přívodu a mohou tak přispívat ke vzniku 
nadváhy, obezity, diabetu a jiných chronických ne-
mocí. Ačkoliv slazené nápoje nejsou jedinou příčinou 
narůstajícího počtu obézních dětí, omezit jejich příjem 
je z preventivního hlediska nutné opatření. Ve školních 
jídelnách je třeba dětem slazené nápoje jako výhradní 
zdroj pitného režimu nepodávat a ve školním prostředí 
obecně jim koupi slazených nápojů raději ani nenabí-
zet. Je zcela nevhodné učit děti již v útlém věku zvykat 
si na sladkou chuť potravin i nápojů.

I když výsledky studií zabývajících se vztahem 
popíjení slazených nápojů na vznik obezity jsou 
nejednoznačné, z údajů o jejich spotřebě lze určitý 
vliv předpokládat. V minulosti nebyly slazené nápoje 
konzumovány v tak velké míře jako je tomu dnes. 
V kombinaci s nízkou pohybovou aktivitou a dalšími 
faktory dnešního životního stylu si vytváříme obezito-
genní prostředí tj. prostředí podporující nárůst tělesné 
hmotnosti.

Nápoj (100 ml)   Energetická hodnota (kJ) Obsah cukru (g)
Džusy a ovocné nápoje

Toma – pomeranč 100 % 188 9,5
Hello – pomeranč 100 % 190 10,5
Hello – jablko 100 % 190 11
Relax – jahoda s dužinou 33 % 201 11,3
Relax – multivitamin 100 % 206 11,2
Cappy – jablko 20 % 171 9,8
Cappy – pomeranč 100 % 195 10,9

Limonády
Fanta 155 9,2
Sprite 122 6,8
Coca-cola 176 10,8
Kofola 139 8
Pepsi Cola 175 11,2
Top Topic 73 neuvedeno
TonicKinley 155 8,8
Seven up 175 11
Mirinda 202 12,9

Slazené minerální a pramenité vody
Matoni – citron 79 neuvedeno
Korunní – citron 92 4,9
Aquilaaquabeauty – citron 50 2,9
Rajec – mateřídouška 82 4,5
Poděbradka – citron 79 4,3
Dobrá voda – citron/pomeranč 85 5,2
Hanácká kyselka – citron 54,4 neuvedeno
Bonaqua – citron 50 2,8
Ondrášovka – citron 84 neuvedeno
Magnezia – citron 68 neuvedeno

Dětské nápoje
Kubík mrkev – malina – jablko 206 11,5
Jupík multivitamin 185 10,7
Capri – Sonne jablko 128 6,4

Ostatní nápoje
Syrovát. nápoj Fitness citrusy 205 13,8
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V dubnu letošního roku byla Praha 3 oslovena Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zda by nebyla 
ochotna přijmout delegaci pracovníků školního stravování 
z Kalifornie a ukázat jim naše školní jídelny.

Tuto výzvu Městská část Praha 3 přijala a 9. dubna přijelo 
25 pracovníků z USA k nám na Žižkov. Jednalo se o skupinu 
složenou jednak z inspektorek školních jídelen, vedoucích 
školních jídelen a také pracovníků fi rem, které školní jídelny 
zásobují. 

Součástí návštěvy amerických odborníků bylo také od-
polední setkání s našimi odborníky na školní stravování. 
Odpolední diskuze se zúčastnili pracovníci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví 
(sekce hygieny dětí a dorostu), České školní inspekce, me-
todičky z Magistrátu hlavního města Prahy a Brna, předseda 
Asociace školních jídelen a členové Společnosti pro výživu, 
která se mimo jiné v České republice zabývá problematikou 
školního stravování, v čele s MUDr. Petrem Tláskalem, CSc, 
primářem dětské polikliniky FN Motol.

Po pečlivém výběru a konzultaci s americkou stranou 
jsme připravili pro zahraniční návštěvu exkurzi do školní 
jídelny Mateřské školy U Zásobní zahrady a do Základní 
školy Jeseniova 96.

Návštěva mateřské školy a její školní jídelny byla pro 
cizince velmi přínosným zážitkem, mimo jiné i proto, že oni 
se stravováním předškolních dětí nezabývají. Představili 
jsme jim školní jídelnu a zodpověděli na místě jejich dotazy. 
Nejzajímavější dotaz byl, zda je v kuchyni vždy takhle čisto 
nebo jestli jsme uklidili kvůli nim. Školní jídelny jsou u nás 
pravidelně kontrolovány jak ze strany zřizovatele, tak hygie-
nické služby, a tak jsme naše hosty mohli s čistým svědomím 
ujistit, že vysoká čistota školní jídelny není účelová, ale je 
běžným každodenním standardem.

Z mateřské školy se delegace přesunula do základní školy. 
V podobných zařízeních provozují své stravovací služby 
i v Kalifornii, proto pro ně bylo srovnání zajímavé. Ve školní jí-
delně základní školy měli Američané možnost sledovat děti při 
konzumaci oběda. Jak jsme se později v diskuzi dověděli, náš 
způsob výdejních okének, kde kuchařky dětem stravu servírují 
je odlišný od výdeje v Americe, kde si strávníci oběd nabírají 
sami a kombinací jednotlivých potravin si sami vytvoří pokrm. 
Navíc vše konzumují z jednorázového plastového nádobí.

Našim hostům jsme nabídli i degustační porci pokrmů, 
které ten den pro děti jídelna uvařila. Byl vývar s játrovými 

 Zahraniční návštěva v jídelnách Prahy 3
Bc. Alena Strosserová, SPV

knedlíčky, dále svíčková na smetaně s hovězím masem 
a houskovým knedlíkem nebo přírodní kuřecí kostička 
s bramborem a jarní zeleninou. K obědu si děti také mohly 
vybrat zeleninový salát, ovoce a z nápojů měly ovocný čaj, 
mléko nebo kohoutkovou vodu.

Po ochutnávce pokrmů měli hosté možnost prohlédnout si 
špičkové vybavení nově zrekonstruované školní jídelny, jejíž 
zařízení z pohledu profesionálů vysoce ohodnotili.

Potom následovala společná diskuze, na které si obě strany 
vyměňovaly vzájemné zkušenosti ze školního stravování 
v obou zemích.

Diskuzi zahájil MUDr. Petr Tláskal, CSc., který návštěvní-
ky seznámil s problematikou nárůstu dětské obezity ve světě 
i u nás v České republice. Informoval je o akcích, které se 
podnikají v rámci boje proti dětské obezitě, jako je například 
Den boje proti dětské obezitě, který byl prvně vyhlášen 
na konferenci Školní stravování 25. 5. 2011. Účelem této 
akce je upozornit na problematiku dětské obezity širokou 
veřejnost a zároveň také zapojit do tohoto boje školy a školní 
jídelny. Školní stravování je u nás velmi účinnou formou 
prevence proti dětské obezitě, proto důraz na výchovnou 
a vzdělávací činnost školní jídelny v této oblasti je součástí 
celorepublikového boji proti této hrozbě.

V dalším bloku Alena Strosserová, referentka pro školní 
jídelny, Odboru školství a zdravotnictví úřadu Městské části 
Praha 3 seznámila hosty se školním stravování v České 
republice. Byl to příspěvek plný čísel a dat, jak se školní 
stravování v naší zemi během své 60ti leté historie vyvíjelo. 
Následovalo seznámení s naší legislativou, z níž nejvíce 
hosty zaujala problematika spotřebního koše, který naše 
školní jídelny musí plnit, aby dodržely doporučené denní 
dávky určené pro své strávníky. Zajímavé bylo srovnání 
s americkou stranou, protože u nás musí školní jídelny plnit 
spotřební koš, čítající 10 komodit potravin, ale v Americe 
plní pouze 5 komodit. Naši zahraniční kolegové ocenili náš 
systém jako propracovanější a přesnější.

V diskuzi pak zaznělo hodně otázek z obou táborů odbor-
níků a vzájemně jsme si vyměnili poznatky o problémech 
i radostech našeho oboru. Při vzájemném porovnávání jsme 
zjistili, že řada problémů je velmi podobná na obou koncích 
naší planety. Stejně jako u nás, ani v Americe nechtějí jíst děti 
zeleninu ani luštěniny a úplně nejradši by vyměnily zdravé 
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stravování ve školách za fast foody. Musíme se tedy hodně 
snažit, abychom školní stravování připravili pro děti atraktivní.

Jak jsme řekli i americkým kolegům, u nás se snažíme pro-
pagovat zdravé školní stravování i soutěží o Nejlepší školní 
oběd. Letos se koná již 4. celorepublikový ročník soutěže, 
ve které mohou školní jídelny ukázat veřejnosti, jak dobře 
vaří. V minulých ročnících v této soutěži velmi významně 
zabodovala (2x) i školní jídelna Prahy 3 ze ZŠ Chmelnice. 
Letošní ročník se bude konat pod záštitou VZP, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města 
Prahy a Společnosti pro výživu opět u nás v Praze 3 ve školní 
jídelně ZŠ Chelčického. Držme palce i našim přihlášeným 
školním jídelnám, aby jejich soutěžní pokrmy zaujaly porotu. 
I v této soutěži platí olympijské heslo „Není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se“, protože už účastí v korespondenčním kole 
jídelny ukážou, co umí. A i Vy také můžete svou jídelnu pod-
pořit v laickém hlasování.

Závěrem lze konstatovat, že společně strávené odpole-
dne bylo pro obě strany velmi přínosné a vzájemně jsme 
se obohatili svými zkušenosti. Z účastníků setkání máme 

 … a dobře věděla proč. Jídlo, které vyvolává příjemné smy-
slové vzpomínky a představy u dospělých a průřezově patří 
k nejoblíbenějším jídlům dětí. Nemají k němu výhrady ani 
výživoví odborníci, je-li správně připravená je lehce stravitelná 
a navíc může být chuťově rozmanitá – s kakaem, čokoládou, 
skořicí, medem, ořechy, rozinkami, ovocem, zmrzlinou. 
Dospělí gurmeti si ji vychutnávají i ve slané variantě – třeba 
s osmahnutou cibulkou a strouhaným sýrem. V souvislosti s tím 
je jasné, že i tak, zdánlivě, prosté jídlo jako je kaše, má určitě 
nějakou historii. A opravdu – již v pravěku se připravovaly 
kaše – slané, hodně mastné, z nadrceného obilí a masa nebo ryb 
a nejrůznějších dostupných druhů zeleniny, bylinek a koření. 
Rozmanité slané i sladké kaše byly podstatnou a významnou 
součástí jídelníčku staré české kuchyně, o čemž svědčí dolo-
žitelné kuchařské knihy od 15. století. Tehdejší kuchaři mohli 
vybírat nejenom co do kvantity receptů (v rukopisech najdeme 
rozsah až 80 receptů), ale i co do kvality – kaše z masa, ryb, 
mléka, vajec, sýra, máku, drceného obilí, medu, hrušek a jablek, 
zeleniny, koření a bylinek. Kaše se kořenily a sladily současně, 
i slané druhy se ochucovaly medem. Některé kombinace byly, 
z dnešního pohledu, velmi odvážné – například kaše  česne-
ková, sypaná cukrem. Slané kaše měly výhodu, že se daly 
konzumovat i studené, proto se vařily do zásoby a sloužily jako 
svačina do práce, na pole i doma. Důležitým doplňkem kaší 
slaných i sladkých bylo sladké nebo kyselé mléko, bez ohledu 
na to, jestli se vlastní kaše vařila z mléka nebo vody. Další 
„funkcí“, kterou kaše plnily – byly jakýmsi polotovarem pro 
přípravu dalších jídel. Míchaly se s rozmanitými surovinami 
a zapékaly, servírovaly se pak teplé i studené.

Za vzácnější a slavnostnější byly považovány sladké kaše bez 
masa, dokonce byly i znakem blahobytu. Vzhledem ke slavnost-
nímu podávání byla věnována větší pozornost estetické úpravě, 

„Vařila myšička kašičku …“
PhDr. Olga Štěpničková, Praha

oprávněnou radost, neboť potvrdilo, že naše školní jídelny 
jsou nejen velmi dobře technicky vybavené, ale že i personál 
je na vysoké profesionální úrovni a výsledky jejich práce pak 
velmi pozitivně ocenili nejen návštěvníci z Kalifornie, ale 
i naše kontrolní orgány. Pro školu i školní jídelnu je velmi 
důležité ocenění jejich každodenní nelehké práce pro zdravé 
a chutné stravování našich dětí.

především barevnosti. Zelenou kaši obarvila petrželka, červe-
nou maliny nebo višně, dofi alova (brunátna) barvily brusinky, 
černou barvu získala kaše vmícháním švestek, vína a černých 
višní. K nejslavnostnějším příležitostem se připravovala kaše 
mandlová „čtyř barev“ - mléčně bílá, šafránově žlutá, brusin-
kově „brunátná“ a povidlově či rozinkově černá. 

Velké oblibě se těšily kaše ovocné, určitě inspirující pří-
klad pro obohacení současných jídelníčků. Připravovaly se 
opravdu ze všech, ve své době známých a dostupných, druhů 
ovoce, které se vařily ve víně nebo v pivu, sladily medem 
a ochucovaly (kořenily) čerstvými zelenými bylinkami, 
pepřem a zázvorem. 

Krátké nahlédnutí do historie zakončíme zmínkou o dvou 
druzích kaší, které jsou našim chuťovým zvyklostem již 
poněkud vzdálené, ale ve své době byly zcela běžné – první 
z čerstvě trhaných květů růží, které se roztloukly, rozetřely 
a svařily s  moukou, vínem a medem, - druhá kaše, ve slané 
či sladké variantě, se vařila ze semence (konopného semínka) 
a kořenila skořicí, šafránem a zázvorem. 

Závěrem se vrátíme ke klasické kaši krupicové. Jak bylo 
řečeno, lehce stravitelná je, je-li správně připravená. Jak 
dosáhneme, aby kaše byla pěkně hladká, bez hrudek, ani 
hustá ani řídká? 

RECEPT:
100 g krupičky rozmícháme ve 150 ml studeného osole-
ného mléka (stačí asi 1 g soli, kaše bude mít plnější chuť). 
Do hrnce vlijeme 350 ml mléka, přidáme 50 g krupicového 
cukru a přivedeme k varu, do vroucího nalijeme studené 
mléko a 5 minut provaříme, za stálého míchání. Ochutíme 
a ozdobíme dle fantazie a přání.
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Ve školním stravování pracuji 28 let a během této doby 
se průběžně vzdělávám. Vystudovala jsem ekonomickou 
školou, později hotelovou školou, před několika lety také 
v Praze Management pro vedoucí školních jídelen. 

Dle mých slov…každý dobrý námět přináší nový vítr 
do plachet… co je možné vylepšit, realizujeme v praxi.

A z toho důvodu ve dnech 25. 3. až 27. 3. 2013 byl 
uskutečněn ve škole Celoškolní projekt Okno do světa 
– Slovensko. 

Vzali jsme si příklad z časopisu Zpravodaj pro školní 
stravování, kterému za inspiraci děkujeme. S realizací 
nám pomohla fi rma ATC, která má „kořeny“ na Sloven-
sku, „větve“ v Opavě a „listy“ rozsévá po gastronomii 
v Čechách. Prostřednictvím pana Václava Charváta byl 
školní jídelně nabídnut projekt Vaření slovenské kuchyně.

Před začátkem akce v pátek 22. 3. přijel do Kadaně ku-
chař Jan Raušer, který přivezl materiál na výzdobu školní 
jídelny a spoustu malých slovenských vlaječek, kterými se 
později zdobilo každé, strávníkům podávané jídlo přímo 
na talíři. Pan Raušer sestavil společně s paní vedoucí 
jídelny a kuchařkami jídelníček. Pro úspěšnost akce bylo 
zapotřebí myslet jak na to, aby vybraný pokrm neskončil 
ve zbytcích jídel z neznalosti, aby vypadal esteticky a byl 
zvládnutelný po ekonomické stránce.

Školní jídelna Kadaňská jednička je situovaná v blíz-
kosti vlakového a autobusového nádraží a je proto 
spádovou školou pro žáky, dojíždějící z okolních obcí. 
Po vyučování žáci již neradi zmeškávají spoje domů. 

Často se rozhodují, zda zaplatit oběd nebo ihned odjet 
domů. Docházka do školy je povinná, stravování v jí-
delně však nikoli. 

U hlavního vchodu do budovy školy se nachází „kon-
kurent“ školní jídelny – box, který nabízí svačinky, 
dobrůtky, sladkosti. V areálu školy funguje kantýna, 
kam mohou děti o přestávkách chodit a koupit si osvěže-
ní podobného druhu jak v boxu. Je to velká konkurence 
pro školní jídelnu.

Zkoušíme tedy novinky, kterými se snažíme strávní-
ky do školní jídelny nalákat. Projektem Otevřené okno 
do světa – Slovensko se příjemně zpestřilo stravování 
a atmosféra, aniž by se snížil počet strávníků. Naopak, 
na obědy slovenské kuchyně se přihlásily také děti, které 
běžně nechodily.

Paní kuchařky aktivně přispívaly pozitivní atmosfé-
rou, kterou chtěly panu kuchaři zdomácnit, pro něj cizí 
prostředí.

Kuchyní se začala linout vůně…zvonek zazvonil konec 
vyučování …malí prvňáčci přicházeli mezi prvními do jí-
delny na oběd. S úžasem sledovali pana kuchaře, který 
jim obědy, které vařil i zručně vydával.

JÍDELNÍČEK:    
Pondělí:  Polévka šošovicová s paradajkami 
 (Polévka čočková s rajčaty)
 Makové pupáky s brusinkovou omáčkou

Úterý: Polévka Zlatý demikát (brynzová)
 Perkelt kuřecí, Tarhoňa

 Zapojení školní jídelny do akce školy 
Otevřené okno do světa – Slovensko

Helena Kratochvílová, vedoucí školní jídelny
Kadaňská jednička, Školní ul. 1479
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StPo obědě bylo slyšet ze šaten malých dětí: „jsem zvědav, 
co budeme mít zase zítra za slovenské jídlo“.. a prvňáček 
s několika málo zoubky v ústech se ptal paní vedoucí 
jídelny.. „a co proším bude žítra  ten žlatý dukát??“ Smí-
chy vysvětlila, že to bude Zlatý demikát. Pak spokojeně 
odcházel domů. 

V areálu základní školy sídlí první rok mateřská škola. 
Paní učitelky MŠ ochotně vyzdobily maličkým i 2,5 letým 
strávníčkům třídu materiály, které dostaly od paní vedoucí 
z jídelny. Rodiče dětí z mateřské školy měli zájem o stra-
vování jejich maličkých dětí slovenskou kuchyní. Pan 
kuchař dětem osobně v mateřské školce vydával obědy 
a zdobil vlaječkami porce.

Nakonec několik odkazů od rodičů z mateřské školy: 

„Velice oceňuji, že děti přijímaly i jiné potraviny,na 
které nejsou zvyklé z domova. Podněcuje to v dětech chuť, 
zkoušet nové věci a nemít předsudky k neznámému“…

Děkují Kříčkovi

„Výborný nápad! Přes naší dlouholetou učitelskou 
praxi jsme se s takovou akcí ještě nesetkaly. Děti měly 
vyzdobené stolečky slovenskými vlaječkami, rodiče si 
mohli přečíst receptury jídel, která se pro děti vařila 
a co nejdůležitější, mezi děti přišel pan kuchař, který jim 
obědy vydával a sám se přesvědčil jak dětem chutná. Jen 
tak dál!!“ Za spokojený kolektiv MŠ „Písnička“ při 1. ZŠ 
Kadaň kolektiv Kalčíková, Krpenská, Bížová. Rodiče 
uvítali též iniciativu, děti byly vyfoceny u oběda a rodiče 
si poté mohli prohlédnout i fotky svých dětí na internetu.

„Slovenská kuchyně byl výborný nápad. Ondřejovi 
Lešínskému velmi chutnalo, děkujeme!“ Rodiče.

„Děkujeme, Amálce Veprykové velmi chutnalo. Moc 
dobrý nápad.“ Maminka.

Závěrem chceme říci, že akce se všem líbila a paní ve-
doucí školní jídelny děkuje za spoluúčast všem, jak paní 
kuchařkám tak učitelům ZŠ a MŠ, hlavně časopisu Výživa 
a potraviny, fi rmě ATC …za vítr do plachet….

LEDOVÝ ČAJ
Osvěžující a nespoutaná chuť 
našich ledových čajů vás upoutá 
unikátní rovnováhou svých příchutí.

 obsahuje ovocnou šťávou
 obohacen o vitamin C
 6 různých příchutí
 slazen pouze cukrem a glukózou
 nápoje jsou certifi kovány SZÚ
 bez konzervantů

Příchutě: 
750 g/ 10 l
bílý – granátové jablko I mandarinka I meruňka
černý – brusinka I citron
zelený – cactus

CATUS spol. s r.o., Kyjovská 1598, 580 01 Havlíčkův Brod, ČR, E-mail: info@catus.cz; www.catus.cz

inyerat ledovz caj a5.indd   1 6/5/2013   4:26:31 PM
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Odborná porota vybrala deset školních jídelen z rekordního 
počtu 88 přihlášených z celé České republiky. Finalisté 
připravili dle zadání kompletní obědová menu. Jídla musela 
být běžně zařazována na jídelní lístek, patřit mezi oblíbené 
pokrmy malých strávníků a obsahovat drůbeží maso. Cena 
jedné porce nesměla překročit normou daný limit 34 korun. 

Recepty jednotlivých školních jídelen hodnotila porota podle 
vhodnosti použitých surovin, technologického postupu 
přípravy, vzájemné sladěnosti po stránce výběru potravin, 
chutě či barvy a z nutričního hlediska. 

O vítězi se rozhodne v úterý 27. srpna 2013 v prostorách 
školní jídelny pražské Základní školy Chelčického. Porotu budou 
tvořit vybraní žáci školy, zástupce Magistrátu hlavního města 
Prahy, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Asociace kuchařů a cukrářů 
i Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Po úspěchu předchozích ročníků podporuje Všeobecná 
zdravotní pojišťovna školní stravování i letos. „Již tradič-
ně jsme se rozhodli věnovat pozornost tomu, abychom 
přesvědčili děti i jejich rodiče o kvalitě školních obědů, 
což výraznou měrou přispívá k prevenci dětské nadváhy 
a obezity,“ říká Marta Řežábková, náměstkyně ředitele pro 
služby klientům Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Soutěž o nejlepší školní oběd jde do fi nále! 
Obhájí Morava vítězství?

O PROJEKTU ŽIJ ZDRAVĚ
Projekt Žij zdravě je celostátní edukační kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o obezitě jako vážném celospolečenském 
problému, přispět ke změně chování českého obyvatelstva a napomoci k dodržování tzv. Rovnice zdravého života, která říká: 
lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít. Jeho součástí jsou mj. Jízdy YesNeYes zaměřené na prevenci obezity u dětí a mládeže.
Projekt Žij zdravě vznikl v roce 2007 za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Ve fi nálovém klání se utkají tyto školní jídelny 
(v abecedním pořadí): 
 1. Centrální školní jídelna, Třebíč
 2. Mateřská škola Libocká, Praha 6
 3. Mateřská škola Na Korábě 2, Praha 8
 4. Mateřská škola V Žáčku 219, Klánovice
 5. Střední odborná škola, Polička
 6. Střední odborné učiliště U Krbu, Praha 10
 7. Školní jídelna Novolíšeňská, Brno
  8. Školní jídelna Základní školy Mánesova, 

Otrokovice
 9. Základní škola Na Sadech 375, Třeboň
 10. Základní škola Felberova, Svitavy

Školní jídelny, které se 
nedostaly do fi nálové 
d e s í t k y ,  m a j í 
od června šanci získat 
cenu laické veřej-
nosti v internetovém 
hlasování na strán-
ce www.YesNeYes.
cz. Hlasování končí 
21. srpna 2013, vítěz 
bude vyhlášen na finále 
v Praze. Škola, jejíž soutěžní 
menu získá nejvíce bodů, bude odměněna pohárem vítězů 
a herní konzolí Wii. 

 Soutěž O nejlepší školní oběd pořádaná Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a Spo-
lečností pro výživu vstupuje do závěrečné části. Do fi nálové desítky se probojovalo 
šest týmů z Čech a čtyři školní jídelny z Moravy, o vítězi se rozhodne 27. srpna 2013 
v Praze. Soutěž se koná v rámci preventivního projektu VZP Žij zdravě a záštitu 
nad ní převzal Magistrát hlavního města Prahy a MŠMT. Jejím cílem je upozornit 
na zvyšující se celospolečenský problém, který představuje dětská nadváha a obezita.

Pro více informací, fotografi í nebo s žádostmi o rozhovor kontaktujte AMI Communications
Kateřina Peterová, e-mail: katerina.peterova@amic.cz , tel.: 234 124 112


