
Hodnocení školní jídelny 

Vážení rodiče, 

vám všem, kteří jste dotazník vyplnili, moc děkujeme za veškeré odpovědi, otázky, tipy, doporučení 

i vzkazy. Velmi si toho vážíme. 

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

Snažíme se také maximálně 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

  



Nejoblíbenější pokrm Vašeho dítěte 

Řízek s kaší, krupicová kaše, polévky – do jídelníčku zařazujeme 

Chléb – do jídelníčku zařazujeme 

Špagety – do jídelníčku zařazujeme 

Řízek, bramborová kaše, knedlíky – do jídelníčku zařazujeme 

Těstoviny – do jídelníčku zařazujeme 

Pečený losos s rýží a zelenina – lososa jsme měli ve formě nuget, zeleninu do jídelníčku zařazujeme 

Řízek – do jídelníčku zařazujeme 

Maso (řízek, karbanátek), buchtičky se šodo – do jídelníčku zařazujeme 

Nějaka oranžová omáčka s kuřecím masem :) a všechna sladká jídla. – do jídelníčku zařazujeme, 

oranžovou omáčkou bude myšleno kuře na smetaně  

Krupicová kaše – do jídelníčku zařazujeme 

Palačinky  – do jídelníčku jsme zařadili 

Kuře s rýží – do jídelníčku zařazujeme 

Řízek s kaší, krupicová kaše – do jídelníčku zařazujeme 

Řízek s kaší..krupicová kaše.. omáčky.. – do jídelníčku zařazujeme 

Bohužel špagety s kečupem – samotné bez masa jsme ještě neměli 

Cokoli s omáčkou a knedlíky – do jídelníčku zařazujeme 

Obecně těstoviny, brambory, kaše, omáčka. – do jídelníčku zařazujeme 

Těstoviny a sladká jídla. – do jídelníčku zařazujeme 

Těstoviny – do jídelníčku zařazujeme 

Buchtičky se šodo – do jídelníčku zařazujeme 

Rajská omáčka – do jídelníčku zařazujeme 

Těstoviny s boloňskou omáčkou, řízek s kaší, kuře na paprice, okurky, papriky, rajčata 

– do jídelníčku zařazujeme 

Těstoviny – do jídelníčku zařazujeme 

Přesto, že jsem uvedla bezmasé pokrmy, přesto oblíbené jídlo je nečekaně řízek s kaší 

– do jídelníčku zařazujeme 

Těstoviny s čímkoliv – do jídelníčku zařazujeme 

Řízek s kaší – do jídelníčku zařazujeme 

Maso, omáčka, knedlík/rýže/brambor – do jídelníčku zařazujeme 

Boloňské špagety – do jídelníčku zařazujeme 

Řízek s kaší – do jídelníčku zařazujeme 

Prý buchtičky se šodo 😅 – do jídelníčku zařazujeme 

Sushi, špagety, rajčatová polévka, řízek, hranolky – sushi v našem jídelníčku nenajdete, ale věříme, že 

jiná forma ryb a rýže také potěší. Překvapivě děti v loňském roce vyhodnotily hranolky tak, že by 

raději bramborovou kaši, tedy letos na jídelníčku nebyly, ostatní pokrmy do jídelníčku zařazujeme  

Roštěná s rýži – do jídelníčku zařazujeme 

Svíčková omáčka, špagety, ve školce krupicová kaše :-) – do jídelníčku zařazujeme 

Losos, brambor a smetanová omáčka – každé jídlo zařazujeme do jídelníčku zvlášť, ale zkusíme i tuto 

kombinaci   

Bramborová kaše, knedlíky s omáčkou – do jídelníčku zařazujeme 

Pečené kuře, grilovaný losos – kuře do jídelníčku zařazujeme, lososa jsme měli ve formě nuget  

 

 



 

 

 

 

 



Vaše další názory, připomínky, návrhy a doporučení na zlepšení kvality a služeb. Popř. ostatní 

vzkazy do jídelny a paním kuchařkám. 

14 odpovědí 

Děkujeme paní kuchařkám za skvělá jídla, Jonášek se ptá, jak se dělá ta výborná bramborová kaše :-)) 

Vždy, když dítě jídlo odnese, tak to automaticky neznamená, že to není dobré. Někdo je konzerva a 

drží si jen to svoje a další jídla jíst nebude. 

Velké poděkování. Synové si jídlo ve školce skoro vždy chválí (když není zrovna špenát :)) a i z 

jídelníčku vidím, že se snažíte o pestrost a vyváženost. Takže velký dík. 

Skladba jídelníčku se nám moc libí, já oceňuji cizrnová jídla, červenou čočku, pestré rybí pokrmy, 

jáhlové kaše na svačiny. Dcera samozřejmě preferuje jiná jídla, je obecně velmi vybíravá, ale vždycky 

říká, že ve školce vaří dobře, lépe než já doma :) Nejradši má “dětská jídla” typu těstoviny, kuřecí 

maso, sladká jídla. A moc chválí vaše “oranžové a hnědé” omáčky! :) 

Vaříte fantasticky. Jen bych si přál, aby děti neměli maso téměř každý den:) 

Paní kuchařky, vaše obědy jsou moc dobré. 

Svačiny na pondělní výlety by mohly být lepší/pestřejší/sytější. 

Moc děkuji všem paním kuchařkám za jejich péči. 

Syn si většinou jídlo chválí, takže já jsem také spokojená a nic bych neměnila. 

Jste moc šikovní, mám prý takhle vařit doma :D 

Spokojenost! 

Jídla z jiných zemí, méně pomazánek, více zeleniny a ovoce. 

Paní kuchařkám a vedení jídelny bych chtěla moc poděkovat - s jídlem jsme maximálně spokojení, jak 

rodiče se skladbou jídel, tak syn s chutí. Velmi chválím i to, co dáváte dětem odpoledne s sebou 

domů na svačiny. A obrovské díky Vám patří i za to, že zohledňujete alergie dětí, i když to není Vaše 

povinnost. Moc si toho vážíme. 

Zajímalo by mě, kolik dětí jí pomazánky a proč jiné školky mají úplně jiné svačiny, když spotřební koš 

má být stejný.  S pomazánkami je to s jako ostatními pokrmy. Některé děti je mají rády, některé 

méně. Nelze ale říci, že by je děti obecně nejedly. V nutričním doporučení, které se snažíme 

maximálně dodržovat je dáno, že během měsíce by měla být nabídnuta zeleninová, nebo 

luštěninová pomazánka, alespoň 4x měsíčně, a rybí pomazánka alespoň 2x měsíčně. Za měsíc 

duben bylo 6 pomazánek v květnu 9 (2 luštěninové, 3 zeleninové, 3 rybí).  

 

 

 

 

 


