
Vyhodnocení dotazníku pro rodiče - Hodnocení školní jídelny 

 

Vážení rodiče, 

vám všem, kteří jste dotazník vyplnili moc děkujeme. Bylo vás 46, což je skoro polovina.   

Dětem vaříme v souladu s Vyhláškou o školním stravování a tak, abychom plnili spotřební koš. 

Snažíme se také dodržovat nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví. Občas dětem také 

dopřejeme něco méně zdravého, ale věřte, že z toho mají velkou radost. Níže vám tedy přinášíme 

výsledky dotazníku. U některých otázek najdete i náš komentář, který je napsán pro přehlednost 

modře. 

 

 

 

 

 

 

 

Dle nutričního doporučení by děti měli mít speciální pečivo minimálně 8x v měsíci, což dodržujeme 

a je to pro ně dostačující. Z našich zkušeností děti mají nejraději rohlík, popř. housku. Na 

speciálních druzích pečiva je odrazují různá semínka.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Více druhů ovoce (meloun, nekterinky, broskve) a zeleniny (ředkvičky, bílá ředkev). 

Jídelníček by mohl obsahovat i jiné druhy zeleniny než jen kapii, rajčata a okurku. 

V oblasti ovoce a zeleniny je nabídka velmi ovlivněna finančním rozpočtem, většinou se nám 

ale sezónně podaří zařadit i výše uvedené ovoce a zeleninu. Ředkvičky a ředkev podáváme 

dětem velmi zřídka, jelikož oboje je většinou pálivé a děti zeleninu pak vůbec nejedí. 

S nabídkou ovoce a zeleniny spokojená jsem, ale čím víc, tím líp. 

Ovoce a zeleniny mají děti dostatek, což je vidět ve třídách a také dle spotřebního koše a 

nutričního doporučení. 



 

ano, chybí houby, batáty, řapíkatý celer, zelí, růžičková kapusta  

Batáty zařazujeme ve formě krémové polévky, kterou mají děti velmi rády.  Zelí připravujeme 

nejen dušené, ale podáváme je i ve formě pickels jako přílohu. Obecně houby v našich jídlech 

používáme také – žampiony (např. v Japonském rizotu), lesní houby (např. hovězí na houbách, 

kulajda) a také používáme hlívu ústřičnou, na které připravujeme maso, nebo z ní připravujeme 

polévku. Veškeré tyto potraviny zařazujeme v menším množství, jelikož dle našich zkušeností a 

toho co vidíme, děti houby z jídla vybírají.  Řapíkatý celer, růžičkovou kapustu a quinou se 

pokusíme do stravy zařadit. 

 

 

 

 

 

 



 

Určité skupiny potravin, mezi něž patří právě luštěniny jsou dány Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování, a to doporučenou denní spotřebou na dítě. Výpočtem spotřebního koše 
pak jídelna dokumentuje, jak tyto normy dodržuje. Spotřební koš se počítá za měsíční období.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Co by podle Vás měly děti dostávat k pití ve školce, kde je dítě na pitný režim odkázáno většinu 

dne? 

Vodu 35x 

Voda s ovocem 4x 

Čaj 15x 

Čaj s medem 1x 

Neslazený čaj 5x 

Kakao 2x 

Mléko 5x 

Šťáva 12x 

Džus ředěný 2x 

Děti mají v rámci pitného režimu na výběr mezi čistou vodou nebo lehce slazeným čajem. Dále ke 

svačinám jako další nápoj nabízíme mléko, kakao nebo bílou kávu, popř. mléčné kysané nápoje 

(kefíry, acidofilní mléka, podmáslí). Vodu s ovocem děti bohužel moc nepijí a pokud si již zvolí vodu,  

 

 
 

Jak se vaše dítě vyjadřuje o stravě? 

Chutná 14x 

Moc mi toho neřekne... 

Chutnalo.nechutnalo... 

Většinou chutnalo, výjimečně ne. Ale to pouze v případech které nejí ani doma.  

Chutna, pokud ne, alespon ochutna. Ma rado polevky, ty jsou pry vzdy dobre:-). 

Byl mňam oběd 

moc chutná 

Někdy chutná, někdy ne  

,, jo, dobrý " 😁 

je to dobrý 

Většinou chutná 

tvrdí že jedla, moc jí nevěřim, vždycky má hlad 

moc chutná 

Chutná. Za dva roky docházky jsem neslyšela na jídlo stížnost. 

Většinou řekne: "dobrý" 

jak kdy. Pokud nechutná, tak pouze jídla, která obecně nejí. Jinak je prý jídlo výborné! 

Chutná, přidala jsem si.  

když všechno sní, nadšeně sděluje, někdy nechutnalo mi, ale ochutnala jsem 

většinou chutná 

Všycho je moc dobri, a moc chutna 

Většinou kladně, často si přidávají 

spíše chutná 

Nechutnalo, ale syn nejí spoustu věcí. Není chyba kuchyně, ale naší výchovy :) Děkujeme za 

upřímnost 😊 

Občas chutná 

Moc chutná, přidávám si 

po příchodu domů tvrdí, že si nepamatuje, co  jedlo 

Nechutná se 

Prevazuje spokojenost 

Většinou chutnalo, i jidla, co doma neji. Vlastne ve skolce jedl lepe nez doma.  



 

 

bramborová kaše s řízkem - zařazujeme 

Krupicova kaše - zařazujeme 

Ovocné knedlíky - zařazujeme 

lasagne, guláš, halušky - zařazujeme 

Řízek s kaší, guláš - zařazujeme 

Vinná klobása 

Omáčka s rýží - zařazujeme 

Těstoviny, Hamburger, Omáčky – zařazujeme, Hamburger se neosvědčil 

kuře s bramborem - zařazujeme 

Kuře na paprice - smetaně, těstoviny - zařazujeme 

Omáčky, losos s bramborem- zařazujeme 

Špagety, kaše, řizky - zařazujeme 

Svíčková, bramborová kaše a řízek - zařazujeme 

obecně obědy, jednou zmińovala těstoviny s houbovou omáčkou. Obecně má ráda přílohu s 

jakoukoli omáčkou. - zařazujeme 

Hrášková polévka - zařazujeme 

Svaču  

bramborova kase s řízkem - zařazujeme 

Vrtule s masem a omáčkou, polévka s masovými knedlíčky, Olík doteď vzpomíná na výbornou 

rýži a chce, abych to tady zdůraznila :-) – zařazujeme, rýži používáme jasmínovou 

Šunkafleky, ovocné knedlíky, řízek - zařazujeme 

M-Guláš s těstovinami, - zařazujeme L- plněné masové knedlíky zařazujeme výjimečně, 

jelikož děti by ve stravování dle nutričního doporučení neměly mít uzeniny a uzené 

maso 

svíčková omáčka, ryby, bramborová kaše, polévky a moc mu chutnají pomazánky, které mívají 

na svačiny - zařazujeme 

Řízek - zařazujeme 

nudle s mákem a kachna) – nudle s mákem v uplynulém školním roce na jídelním lístku 

nebyly, ale ve školním roce 2021/2022 je určitě zařadíme, zařazujeme 

Bramborova kase s nugetkami - zařazujeme 

Těstoviny - zařazujeme 



Testoviny, kure na paprice, rizek, karbanátky - zařazujeme 

Krupicová kaše - zařazujeme 

ovocné knedlíky - zařazujeme a čokoláda nezařazujeme, pouze ve formě kakaa jako 

mléčného nápoje, kakaa na posypání kaší, popř. výjimečně při nějaké příležitosti (MDD) 

kinder pinguí  

Špagety, bramborová kaše - zařazujeme 

Jakékoli maso s rýži, brambory. - zařazujeme 

těstoviny s boloňskou omáčkou, kuře na paprice- zařazujeme 

Rýže s masem, rizoto- zařazujeme 

Kuřecí/krůtí maso s těstovinami (nejlépe s omáčkou) - zařazujeme 

Omacky- zařazujeme 

Rizotto- zařazujeme 

Karbanátky/řízky s bramborovou kaší, buchtičky se šodo- zařazujeme 

Guláš s knedlíkem- zařazujeme 

svíčková- zařazujeme 

krupicová kaše- zařazujeme 

Pečeně kuře s bramborem- zařazujeme 

Dýňová polévka- zařazujeme 

asi knedlíky, ale to není myslím ideální - zařazujeme 

Kaše a řízek- zařazujeme 

Rýže s masem- zařazujeme 

Řízek s kaší, kuře, na paprice, špagety- zařazujeme 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vaše další názory, připomínky, návrhy a doporučení na zlepšení kvality a 

služeb.  

Popř. ostatní vzkazy do jídelny. 

 
Velké díky! Obě děti byly se stravováním vždy spokojené. Děkujeme 😊 

Bývaly pestřejší svačiny na odnos, ale chápu, je těžké vyhovět všem . Velmi těžké, děkujeme 

za pochopení, snažíme se maximálně. 

Nelíbí se mi vůbec konvenční sladkosti k svačinám a jogurty s modifikovaným škrobem a 

zahušťovadly a suché pečivo k svačinám (kupř. houska, kousek hrušky, čaj). to prosím ať se 

raději zvedne cena stravného. Sladkostí ke svačinám je úplné minimum, většinou při 

nějaké příležitosti a ač tyto svačiny někteří rodiče vidí velmi neradi, věřte, že děti jsou 

ze zmrzliny, Kinder pingui, sušenek, tyčinek popř. Nutelly nadšené. U jogurtů se 

snažíme podávat jogurty s ovocnou složkou a střídat je s oblíbenými Pribiňáčky a 

Termixy. Dle našich zkušeností mají děti suché pečivo velmi rády a s kysaným mléčným 

nápojem se nám tato kombinace velmi osvědčila.  

Vím, že je složité něco vymyslet, když se musíte ohlížet na spotřební koš. Ale osobně třeba 

neznám nikoho, kdo má rád hrachovou kaši :-D. Hrachová kaše našich paní kuchařek je 

výborná a pokud k ní dětem přidáme rybí párek (oboje nám pomáhá splnit spotřební 

koš) je to pro děti určitě přijatelnější.  Dále bych nepodávala uzené maso. Uzené maso 

máme cca 1-2 ve školním roce. Děti zapečené brambory s uzeným mají mnohem raději 

než zapečené brambory s brokolicí 😊 Jinak si obě děti jídlo pochvalovaly. Děkujeme 😊 

Olíkovi ve škole rozhodně tak nechutná. Zvláště ta rýže :-D. Děkujeme! Rýži používáme 

jasmínovou 😊 Děkujeme 😊 

Odpolední svačiny mi přijdou hladové, pokud děti zůstávají ve školce až třeba do půl páté . 

Děti jsou většinou dost najedené z oběda a po dobu odpočinku nespotřebují moc 

energie. Po odpočinku následuje hned svačina.  

Děti jsou spokojené, tak rodiče taky. Děkujeme 😊 



Kuchyni moc chválíme. Za celý školní rok se nestalo, že by syn řekl, že mu něco nechutnalo. 

Děkujeme 😊 

Jsme spokojeni. Dekujeme. Děkujeme 😊 

Odpoledne mají děti možnost brát si z talířku nakrájené kousky ovoce a zeleniny. Moc to 

oceňujeme a děkujeme. Děkujeme 😊 

Skladba jídelníčku jako taková mi nevadí, jsem ráda, když dcera ochutnává i to, co "nemusí ", 

ale občas je třeba kombinace luštěninová polévky a příloha k druhému jídlu nebo jiná 

kombinace dvou jídel, které obvykle nepatří u dětí k oblíbeným. To by bylo prima eliminovat.  

Souhlasíme, velmi se snažíme, ale někdy nám to bohužel uteče. 

Jste skvělé, nemám výtky. Děkujeme 😊 

Do jídelny chcem poslat poděkování. Syn opravdu jídlo často chválí, tím pádem jsme i my 

rodiče spokojení. Děkujeme. Děkujeme 😊 

Např. mé děti moc nemají rády pomazánky, které bývají často na svačinu. Dala bych možnost 

suchého pečiva bez pomazánky, aby nebyly ohladu. Říkaly, že dostávají chleby namazané. 

Možná je to i z důvodu covidu. Ano, namazané pečivo bylo z důvodu COVIDu, nicméně již 

na konci roku si děti pomazánky mazaly samostatně a pečivo je jim tedy předáno zvlášť 

a pomazánka také v mističkách.  

Na dopolední svačinu by stačilo ovoce/zelenina. 😊 

Podle dcery vaříte bezvadně. Děkujeme 😊 

Vaříte skvěle, Alenka ve školce sní plno věcí, které by mi doma hodila na hlavu. Ano, dělá to 

hodně i kolektiv, ale plno jídel by mě ani nenapadlo doma udělat a jí to pak ve školce chutnalo  

Děkujeme 😊 


