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Chuť a kvalita jídla ve školní výdejně
Dne 3.2.2011 obdržela školská rada podnět několika rodičů, který vyjadřoval velkou
nespokojenost s chutí jídla podávaného ve školní jídelně ZŠ Úprkova.
Ve spolupráci s vedením školy školská rada navrhla řešit problém dvojím způsobem:
1) odborným posouzením
2) dotazníkovým šetřením mezi rodiči a žáky školy.
ad 1) Zpráva KHS Hradec Králové
Školská rada obdržela od Ing. Bc. Aleny Synkové, vedoucí magistrátního odboru školství a
volnočasových aktivit dětí a mládeže, zprávu Krajské hygienické stanice Královéhradeckého
kraje (dále jen KHS). Závěrečnou právu předložila Radě školy dne 3.2.2011 Mgr. Libuše
Moníková. V rámci tohoto šetření nebyly shledány žádné nedostatky, naopak některé aspekty
byly hodnoceny velice pozitivně. Kvalita obědů byla hodnocena hygieniky a shledána jako
velmi dobrá.
Další zpráva ze dne 28.2.2011 hovoří o tom, že složení jídelníčku je naprosto v pořádku.
Jídelníček je odborně sestavený s kreativním využitím nových potravin a tepelných úprav.
Závěr:
Školská rada není kompetentní k tomu, aby zpochybňovala výsledky šetření Krajské
hygienické stanice Královéhradeckého kraje.
ad 2) Dotazníkové šetření
Posouzení chutnosti jídla je velmi subjektivní a obtížně měřitelné. Rada školy rozhodla, že
hlavním cílem dotazníku bude zjistit, zda je nespokojenost s chutí jídla ve školní jídelně mezi
žáky/rodiči školy převažujícím míněním.

Vyhodnocení dotazníku o školní jídelně
Počet vydaných dotazníků
Počet vrácených dotazníků

I. stupeň
244
185

II. stupeň
146
85

Chuť
Otázka číslo 1
Jste spokojeni s chutí obědů? (50,4% odpovědi ANO a SPÍŠE ANO)
Mírná většina rodičů se společně se svými dětmi vyjádřila, že je s chutí obědů ve školní
jídelně spokojena nebo spíše spokojena. Vyloženě nespokojeno s chutí jídla je 14,8%
respondentů (odpovědi NE). Nespokojenost je významnější u žáků druhého stupně.
Dle sdělení kuchařek výdejny ZŠ jsou ve většině případů děti s chutí jídla spokojeny a často si
chodí přidávat. Problém je, že mnohdy jídlo na přidání nezbývá. Samozřejmě existují i děti,
které si jídlo vezmou a bez ochutnání je rovnou odnesou.
Kvalita
Otázka číslo 2
Jste spokojeni s kvalitou obědů v ŠJ? (47,4 % odpovědi ANO a SPÍŠE ANO)
S kvalitou obědů je spíše nespokojena nebo nespokojena mírná většina dotazovaných.
Opět zde platí, že se jedná o převážně o žáky druhého stupně. V rozporu se subjektivním
stanoviskem respondentů je výše zmíněná zpráva KHS.
Složení jídelníčku
Otázka číslo 3
Jste spokojeni se složením jídelníčku? (63,0% odpovědi ANO a SPÍŠE ANO)
Většina žáků/rodičů je se složením jídelníčku ve školní jídelně spokojena. Tomu odpovídá i
zpráva KHS a fakt, že většina obecně oblíbených jídel žáků (viz: otázka č. 5) se v jídelníčku
objevuje. Chybí jen pizza a hranolky, které však z hlediska zdravé výživy jsou
problematickými pokrmy a nebyly dětmi zmiňovány tak často.
Polévky
Otázka číslo 4
Jí vaše dítě polévky? (všeobecně) (42,0% odpovědi ANO a SPÍŠE ANO)
Ve stížnosti byla nejvíce kritizovaná chuť polévek. Dotazník ukázal, že děti zpravidla nejí
polévky ani doma. Je tedy velmi málo pravděpodobné, že je budou s chutí jíst ve školní
jídelně.
Nejoblíbenější jídla
Otázka číslo 5
Jaká jsou 3 nejoblíbenější jídla vašeho dítěte? (obecně)
Nejoblíbenější jídla dětí se v jídelníčku pravidelně objevují.
Vaše připomínky a návrhy ke stravování v ŠJ
Rodiče většinou přivítali dotazníkové šetření. Některé připomínky směřovaly k tomu, aby se
jídla nepřipravovala z polotovarů, zmiňovali se o nízké kvalitě polévek, případně teplotě jídla
a kvalitě brambor.

Závěr:
Rada školy konstatuje, že nebude doporučovat řediteli školy hledat nového dodavatele obědů
do výdejny ZŠ Úprkova, neboť míra spokojenosti se současnou stravou v zásadě odpovídá
subjektivní povaze kritéria, které bylo předmětem stížnosti (chuť jídla). Veškeré objektivní
podklady (zpráva KHS, složení jídelníčku) vyzněly pozitivně.
Rada školy doporučuje řediteli:
1) seznámit ředitele ZŠ a MŠ Štefcova Mgr. Eduarda Hlávku a vedoucí školní jídelny na této
škole s konkrétními připomínkami rodičů.
2) sledovat situaci ve školní výdejně a případně bezodkladně informovat dodavatele o
vzniklých problémech. Požadovat po dodavateli věcné řešení v reálném čase
3) v případě potřeby provést kontrolní dotazníkové šetření v průběhu příštího školního roku.
Příloha:
1) Vyhodnocení dotazníku o školní jídelně ze dne 21.3.2011
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