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Vážení rodiče, strávníci, 

předkládáme Vám přehled změn, které budeme postupně realizovat v naší školní jídelně. Dle Vašich              
podnětů požadujete velké množství organizačních či kvalitativních změn, bohužel proces jejich           
zavádění je náročný, musí být systematický a postupný. 

Jsme vděčni za každý podnět, který následně evidujeme, vyhodnocujeme a snažíme se zapracovat do              
koncepce navrhovaných změn. Ve školní jídelně byla provedena změna na pozici vedoucí školní             
jídelny. Vedoucí školní jídelny p. A. Bártová se postupně zapracovává a její prioritní snahou je provést                
změny školního stravování k našemu společnému prospěchu. 

O prázdninách jsme ze všech Vašich podnětů sestavili 12 bodů, které chceme postupně realizovat              
v procesu stravování. Na tento školní rok jsme vybrali 3 hlavní body, které jsem Vám uváděl               
v úvodním dopisu rodičům. 

Dále provedeme od měsíce října další dvě podstatné organizační změny: 

1. Jídelní lístek bude zadáván na celý měsíc. Do konce měsíce září je již jídelní lístek doplněný. 
2. Od měsíce října zařadíme na zkoušku dvě volby jídla na každý den. 

Náročnost tohoto bodu se Vám pokusím objasnit základní problematikou. 
Školní stravování poskytované ve školách je podporováno finančně státem, a proto se musí řídit              
předepsanými právními předpisy (Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb. a její novela           
č. 463/2011 Sb.). V této vyhlášce se mimo jiné uvádí bod: 
§ 2 (6) Poskytuje-li provozovatel stravovací služby více druhů na výběr, musí být zachováno plnění               
výživových norem. 

Výživové normy se přesně sledují a vyhodnocují každý měsíc ve formě spotřebního koše na              
10 sledovaných komodit. Jídelna musí dle odvařených receptur zachovat limity na uvedené komodity.            
Spotřební koš se dělí dle věku strávníků, sledují se následující položky: 

Maso, ryby, mléko tekuté, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny.  

Jídelna musí splnit požadované měsíční hodnoty v rozpětí 75–125 % normy. 

Pro splnění předepsaných výživových norem pro děti je nejvhodnějším řešením poskytování jednoho            
druhu obědu. Tento trend je patrný na většině seminářích o školním stravování. Na naší škole chceme                
vytvořit kompromis mezi požadavky dětí, Vás rodičů a MŠMT. Proto zkušebně zavedeme dvě volby na               
každý den. Dále budeme na našich www stránkách každý měsíc zveřejňovat uvedený spotřební koš,              
kde jasně uvidíme, jak dané komodity v % plníme. 

Při možnosti volby na každý den může nastat negativní situace u méně oblíbených položek. Pokud               
v měsíci zařadíme 3x rybí pokrm, může se stát, že většina dětí si za celý měsíc rybí pokrm nenavolí.                  
V tomto případě bohužel nesplníme spotřební koš na danou položku. Zároveň pokud zařadíme            
5x sladké jídlo, může si většina dětí navolit sladké jídlo pokaždé, a tím pádem zase překročíme               
uvedenou položku. 

Pro zachování systému dvou voleb na každý den s předpokladem správného plnění měsíčního             
spotřebního koše si dáváme dva hlavní cíle: 

a) Nalezení vhodných, pestrých a moderních receptur na méně oblíbené položky          
(luštěniny, ryby, ...) 

b) Osvětu a vedení dětí ke zdravé výživě  

Pevně věříme, že se nám postupně podaří nalézt společnou cestu, která povede ke zlepšení              
stravování na naší škole. Snažíme se o nutričně vyváženou stravu a zvolenou skladbou jídel přispět               
k pestrému stravování dětí. 

Jsme si ale vědomi, že není možné splnit všechna očekávání a vyhovět všem strávníkům nebo plnit                
přání každého jednotlivce.

  

 Mgr. Pavel Balda 
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