
 
Projekt Zdravá školní jídelna  

v praxi Zlínského kraje 
 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje  
se sídlem ve Zlíně 

Mgr. Ivana Lukašíková 
a spolupracovníci odboru HDM a zapojených škol v projektu  



Nutriční 
chování 
dítěte 

škola 

užší 
sociální 
prostředí 

širší 
sociální 
prostředí  

rodina 



Harmonogram  

 

přihlášení 
do 
projektu, 
schůzka  
s vedením 
školy  
a ŠJ 

schůzka  
s pedagogy, 
pracovníky 
ŠJ, 
dotazníkové 
šetření, 
informace 
rodičům 

vytvoření 
harmono-
gramu  
a nastavení 
kritérií pro 
hodnocení 
cílového 
stavu 

realizace 
aktivit  
a plnění 
kritérií 
projektu, 
schůzka  
s rodiči 

certifikace 



Výstupy z dotazníkového šetření  
(171 odpovědí, 6 ZŠJ, které vaří pro 12 škol/2800 strávníků) 

Kvalita jídla 

• Jídlo je méně slané  
a mastné 

• Pouze ve dvou školách jsou 
cítit v jídlech dochucovadla 

• V jedné škole ostrost jídla 

• 80 % považuje nabídku 
hlavních jídel za pestrou 

• 95 % považuje za pestrou  

     i nabídku polévek 

 

Prostor jídelny 

• 70 % považuje prostor pro 
stravování za vyhovující 

• 30 % chce změnit 
uspořádání stolů, chce 
zlepšit výzdobu, na 
nástěnce poskytovat 
informace o výživových 
údajích k podávanému jídlu, 
vadí jim malý prostor, hluk, 
nevhodné stoly pro MŠ, 
spojené stravování MŠ a ZŠ 



Výstupy z dotazníkového šetření  

Možnost pedagoga podílet  
se na ozdravění školního stravování 

• 45 % se nechce podílet  

• 45 % neví 

• 10 % se chce podílet 

 

Ale … 

80 % ví, že může postoj žáků 
ovlivnit 

Spotřební koš 

• 70 % o něm ví, ale princip 
SK nezná 

• 15 % se o SK nezajímalo 

• 15 % zná problematiku SK 

 



Výstupy z dotazníkového šetření   

Nedostatky dle četnosti 

• Teplota podávaného 
pokrmu 

• Chybějící druhý výběr jídla 

• Zbytečné zahušťování 
polévek, omáček a šťáv  
k masu 

• Stejná úprava ryb, luštěnin  
a salátů 

• Sladkost nápojů 

Výhody ŠJ 

• Dostatek ovoce, zeleniny, 
luštěnin a ryb 

• Dobrá chuť 

• Dostupnost 

• Čerstvost surovin 

• Nepoužívání polotovarů 

• Usměvavá paní vedoucí, 
personál, který vaří s láskou 
 

 



Výstupy z dotazníkového šetření   

Doporučení pro zlepšení 

• Realizovat ankety 

• Sdílet receptury 

• Propojit výuku se školním 
stravováním 

• Zařadit potraviny od farmářů 

• Propagovat školní stravování 
na školním webu 

• Pěstovat bylinky, zeleninu 

• Doplnit podnosy, nádobí 

• Řešit řady strávníků 

 

Plusy školního stravování 

• Výchovný aspekt - prostor 
naučit děti novým chutím  
a pokrmům, stolování, 
kultuře stravování  
a osvojení si dobrých 
stravovacích návyků 

• Zdravá strava – dostupná 
místem i cenou, kvalitní  

• Pravidelné a teplé jídlo 

• Podíl  na prevenci obezity 

 

 



Plnění kritérií – rychle a snadno  

1. Jídelníček je veřejně dostupný 
2. Omezení používání dochucovadel  
     a instantních dehydratovaných směsí 
3. Nepoužívání polotovarů vysokého      
     stupně konvenience 
4. Čtvero ročních období – zařazování   
     sezónních potravin 
5. Jídelníček je sestaven dle pravidel Nutričního  
     doporučení ke spotřebnímu koši 
6. Spotřební koš je veden správně a bezchybně 
 



Plnění kritérií – pomaleji, ale s dobrým 
výsledkem  

 7. Výzdoba jídelny 

 8. Pitný režim s omezením cukrů 

 9. Solme s rozumem 

10. Komunikace jídelny s rodiči, žáky  
      a pedagogy 



Příklady ze škol –  metody práce 

Skupinová práce 
Projektové vyučování 
Myšlenkové mapy 



Příklady ze škol – Cesta za poznáním 
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Příklady ze škol – Cesta za poznáním  



Příklady ze škol – Cesta za 
poznáním 

 



Příklady ze škol – Cesta za 
poznáním v rámci Dne dětí 

 

http://www.zszachar.cz/index.php/fotogalerie-skoly/category/173-zdrava-skolni-jidelna


Příklady ze škol - hodnocení 



Postřehy z projektu 
Podpora rozvoje klíčových kompetencí . 
Zastoupení  kognitivní, afektivní  
a psychomotorické složky výchovy. 

Prvky neformálního vzdělávání. 

Prvky motivace v projektu: 

• Veřejné uznání a ocenění 

• Možnost být součástí něčeho velikého 

• Zajímavé úkoly 

• Zvýšení odpovědnosti u cílových skupin 

• Rozvoj osobnostních schopností 

• Možnost školení 

• Budování dobrých vztahů 

• Sdílení dobré praxe 

Nejtěžší práce  však přichází po certifikaci ! 



Škola v roli manažera znalostí  
(propojení těch co vědí s těmi, kteří vědět potřebují) 

• Cílem je získání znalostí ve správný čas a na správném 
místě – existují v kontextu a postavení k dalším 
návazným informacím, zkušenostem a dovednostem, 
jejich přenesení do jiného kontextu nebo na jiné místo 
není tak jednoduché. 

• Znalost má několik dimenzí 

  

 moudrost 
znalost 

informace 

data 



Znalosti 
nemohou být 
odtrženy  
od procesu,  
ve kterém se 
odehrávají.  

Nepoužívané 
znalosti 
zůstávají 
informacemi. 



Děkuji všem pracovníkům školních jídelen za poctivě odváděnou práci. 


