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Úvod  

Hlavní cíl školní jídelny lze vyjádřit následovně:  

„Ovlivňování výživových zvyklostí dětské a dorostové populace v souladu se zásadami 

správné (zdravé) výživy.“  

Tato zásada vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace implementovaných na 

podmínky České republiky (viz zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláška 

107/2005 Sb., o školním stravování). 

 Prioritou pro školní stravování jsou děti, jejich zdravý vývoj a také dobré 

stravovací návyky. 

Jídlo je jedna z hlavních součástí jejich života a velmi často se bude promítat do 

jejich celého vývoje a může ovlivnit, jak fyzické, tak i psychické zdraví člověka. 

Jídlo je pro lidský organizmus velmi důležitý, a proto je potřeba už od raného věku 

dbát na správnou životosprávu a skladbu jídelníčku. 

Jídelna musí vycházet z faktu, že každé dítě má již z domova určité stravovací 

návyky, některé pokrmy mohou být pro děti nové, nebo je rodiče připravují odlišně. 

Z toho důvodu, může u dítěte dojít k odmítnutí stravy podané školní jídelnou. 

Učitelky a učitelé by děti do jídla neměli nutit, mohou je pobídnout, aby jídlo 

alespoň ochutnali a sami si přišli na to, zda jim pokrm chutná, nebo ne. Ve školní 

jídelně není možné vařit pouze to, co děti mají rády, ale naopak je důležité děti 

vychovávat ke konzumaci pestré a vyvážené stravy. 

                                   

                              Hlavní zásady školní jídelny 

1. pitný režim s omezením jednoduchých cukrů 

2. plánování jídelníčku dle Nutričního doporučení MZ 

3. omezení soli a jiných dochucovadel 

4. zařazování sezónních potravin 

5. veřejně dostupný jídelníček 

6. vím co jím – komunikace se strávníky a rodiči 



Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou Podlesí č. 560, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

Podlesí 560, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 72744324 

ID datové schránky: i86krfu, tel. 720041319, email: mshodkovice@seznam.cz 

 

Pitný režim: Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů 

Ke každému jídlu mají děti zajištěn nápoj. 

Děti dostávají ke svačinám ráno teplý čaj a mléčný nápoj buď jen samotné mléko, 

kakao, vitakávu, či jiné teplé mléčné nápoje. Také dáváme ovocné, či zeleninové 

koktejly, vodu s ovocem, zeleninou (mandarinky, citron, pomeranč, okurka apod.). 

K obědu šťávy s vysokým procentem ovocné šťávy, mošty a také jen čistou vodu, 

nebo vodu s ovocem, zeleninou (mandarinky, citron, pomeranč, okurka apod.). 

K odpolední svačině podáváme opět mléko, neslazený čaj, nebo šťáva případně 

voda, vodu s ovocem, zeleninou (mandarinky, citron, pomeranč, okurka apod.).  

Po celý den mají děti přístup k pití v podobě vody v barelech ve třídách, nebo čaje 

v konvičkách.  

Pitný režim venku je také samozřejmostí. 

Dále mají děti v nabídce min. 1 neslazený nápoj.  

V případě slazení nápojů je snaha, aby obsah cukru nepřekročil 20 gramů/1 l 

nápoje. 

 

Plánování jídelníčku dle nutričních doporučení MZ: 

Jídelníček by měl být pestrý a zároveň musí splňovat veškerá nutriční doporučení a 

spotřební koš. 

Spotřební koš se zaměřuje na skupiny potravin: 

- maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory 

a luštěniny 

Tyto kategorie potravin musejí být v jídelníčku obsaženy podle doporučeného 

množství a každý měsíc procentuálně splnit plnění. 
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Povinnému obsahu surovin v pokrmu (v přesnídávce, obědu a svačině) se 

přizpůsobuje velikost porce. Některým dětem se proto může zdát velikost porce 

nepřiměřená, podle svých stravovacích zvyklostí. 

Jídelna si uvědomuje, že některá jídla (obzvláště sladká jídla a omáčky) jsou pro 

děti oblíbená, a proto má snahu pokrmy přidávat. Přidávání je však nenárokové, 

často vyplývá pouze z nepřítomnosti nahlášených dětí a tím vzniklého nadbytku 

jídla. Suroviny pro přípravu pokrmů jsou normovány na nahlášený počet dětí. 

Jídlo je každý den normováno podle počtu dětí, aby nevznikaly zbytky.  

Plánování jídelníčku zahrnuje i určitou kreativitu, aby se dětem jídlo líbilo i na 

pohled. Vybírání vhodných příloh, tvoření svačinek a výběr ovoce a zeleniny. 

Ranní svačinky by se měli skládat z pečiv a nějaké dobré a zdravé pomazánky, 

prostřídané jogurtem, tvarohem či různými obilnými kašemi. K tomu vždy sezónní 

ovoce a zeleninu v dostatečném množství. 

Oběd by měl být pestrý na maso, přílohy, saláty. Střídáním druhů masa, je šance, že 

i když nějaké dítě nejí hovězí, tak další dny se určitě nají, protože bude maso jiné. 

Střídat by se mělo hovězí, vepřové, krůtí, kuřecí, králičí, kachní a také minimálně 3 

x do měsíce ryba. 

Přílohy alespoň dvakrát v týdnu brambory nebo kaši, rýži, těstoviny, ale také 

zařazovat nové přílohy typu kuskus, bulgur, černou čočku. Další kategorií, kterou 

zařadit do jídelníčku jsou luštěniny a to v mnoha podobách, aby je děti snědly, 

hledám tak novou inspiraci a recepty, jak do jídelníčku zařadit luštěniny co nejlépe. 

Zelenina podávaná buď přímo už v samotném hlavním chodu, nebo alespoň jednou 

v týdnu ve formě salátů. 

Odpolední svačinky by se měli skládat také z výběru pečiva a pomazánek, nebo 

také v podobě ovocných přesnídávek. Děti, které jdou domů po obědě, dostávají 

hygienicky balenou svačinku v podobě cereálních sušenek s vlákninou a ovoce. 

Jídelna se snaží při sestavování jídelníčků zařazovat sezónní potraviny ke 

každému ročnímu období v létě by děti měli dostávat více ovoce jako je meloun, 

jahody, meruňky a v zimě hodně vitamínu C v podobě mandarinek, citrónů, 

pomerančů a jiných. 

Cílem je ozvláštnit jídelní lístek a motivovat děti k lepším stravovacím návykům. 

Snaha o co nejméně používání tuků, cukrů a soli. Nahradíme jinými zdroji 

dochucovadel bez glutamátů, šťávy bez cukru jen z lisovaného ovoce, slazení čaje  
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medem, ovoce nakrájené do vody, kterou takto dochutí. 

Díky konvektomatu není potřeba používat oleje na smažení v takovém množství, 

jen v minimálním. 

Nutriční doporučení  

Polévky: zeleninové 12x  luštěninová 3x až 4x, zařazování obilných zavářek 

(jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus…) 4x  

Hlavní jídla:  drůbež a králík (kuře, krůta, slepice, králík) 3x , ryby 2x - 3x , 

vepřové maso max. 4x  

Bezmasé nesladké jídlo (včetně luštěnin, pokud jsou nabídnuty bez masa) 4x  

Nejsou zařazeny uzeniny 0x  

Sladké jídlo max. 2x  

Luštěniny 1x-2x  

Přílohy obiloviny (těstoviny, rýže, kuskus apod.…) 7x,  houskové knedlíky max. 

2x  

Zelenina: zelenina čerstvá min. 8x tepelně upravená zelenina 4x 

Nápoje denně nabídnut neslazený nemléčný a  mléčný nápoj po celý den 

 

Veřejně dostupný jídelníček.  

Jídelníček je veřejně dostupný na webových stránkách školy https://www.ms-

hodkovice.cz/ 

Dále je jídelníček umístěn na informačních vývěskách v prostorách školy. 

Jídelníček je vždy aktualizován pro daný týden. Veřejně přístupný je i archiv. 

Jídelníčky jsou veřejně dostupné na webových stránkách, aby i rodiče viděli, co 

děti mají za celý den k jídlu a nebráním se připomínkám a případným návrhům na 

jídla.  
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Děti bychom rádi zapojili do tvorby jídelníčku za pomoci učitelek formou hry, kdy 

si děti sami vymyslí, na co mají chuť, a budu se snažit jídla do jídelního lístku 

zakomponovat, aby splňovali nutriční doporučení a plnili spotřební koš. 

 

Prostředí jídelen a obsluha: 

Jídelny by měli být veselé a vyzdobené k tématu jídlo a zdravá strava. 

V každé jídelně by měla vyset pyramida zdravé stravy a obrázky co jíst a co ne. 

V jídelnách nesmí chybět vozíky na špinavé a čisté nádobí, které se nově pořídí a 

zavede se větší sebeobsluha dětí. 

Podporujeme rozvoj sebeobsluhy dětí. Děti si sami budou brát talíře a lžíce na 

polévku a pro druhé jídlo si chodí k výdejnímu okénku, kde jim jídlo vydá paní 

kuchařka.  

Pokud z pandemických, či hyg. důvodů nemohou sami děti se obsloužit, pomůže 

jim s prostírkou paní učitelka, uklízečka a paní kuchařka – roušky, respirátory, 

rukavice – ochranné pracovní prostředky. 

Věřím, že naši malí strávníci si vždy pochutnají a najdou si cestu ke zdravé a pestré 

stravě a budeme, dělat vše pro to aby jídlo vždy bylo připravené dle nutričních 

doporučení a bylo chutné a vyvážené a lahodilo nejen žaludku, ale i oku. 

Zbytky v kuchyni jsou ekologicky zpracovány v kompostéru, který ze zbytků 

vytvoří hlínu a ta se pak používá na zahradu do záhonků a větší bio odpad jako jsou 

slupky a jiné, se odnáší na kompost do zahrady.  

 

Omezení soli a jiných dochucovadel 
 

Podle studie pokrmů, vycházející z náhodně vybraných školních jídelen v České republice, 

provedené ve školním roce 2015/2016, bylo zjištěno, že pokrmy jsou 10x-14x slanější, než by 

měly být.  

 

Člověk by měl spotřebovat pouze 5g soli/1 den (odpovídá přibližně 1 čajové lžičce), děti do 3 

let do konce pouze 2g soli/1 den.  

 

Vysoký obsah soli v těle zatěžuje ledviny a zvyšuje krevní tlak. Oběd tvoří pouze 35% 

denního příjmu. Největší množství soli je získáno z pečiva a uzenin.  

 



Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou Podlesí č. 560, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

Podlesí 560, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 72744324 

ID datové schránky: i86krfu, tel. 720041319, email: mshodkovice@seznam.cz 
V případě svačiny v podobě rohlíku, šunky a sýru do sebe jedinec dostane více jak celodenní 

dávku soli. Je tedy těžké dosáhnout optimálního množství soli tak, aby pokrm dětem chutnal 

(jsou již z domova zvyklé na přijímání velkého množství soli)a zároveň byl co nejméně 

dochucován. Při technologické přípravě pokrmů se jen výjimečně používají dochucovadla, a 

to až ve finální fázi přípravy pro dosažení lepší a přijatelnější chuti pro strávníky.  

 

Upřednostňována jsou dochucovadla s vyšším obsahem zeleniny a s minimálním obsahem 

soli a dalších aditivních látek 

 

 

Zařazování sezónních potravin 
 

Jídelna se snaží při sestavování jídelníčků zařazovat sezónní potraviny.  

 

Ke každému ročnímu období se dále vážou určité zvyky a tradice, ke kterým je také 

přihlíženo.  

 

Cílem je ozvláštnit jídelní lístek a motivovat děti k lepším stravovacím návykům.  

 

Na zahradě máme vlastní bylinkovou zahrádku, jednu mají děti,  jednu kuchyň. Čerstvé 

byliny zařazujeme do jídelníčku. Mátu v létě do pití, pažitku do pomazánek, petrželku do 

polévek. Dále na zahradě jsou zasazeny ovocné stromky maliny, jahody, ostružiny, ořechy, 

jablka. Děti se o zahrádku starají, plejí, zalévají. Ovoce si pak sami mohou s paní učitelkou 

natrhat a sníst. 

 

 

Vím co jím – komunikace se strávníky a rodiči 
Kromě běžné komunikace s rodiči ohledně stravování dětí, přihlašování a odhlašování stravy, 

se jídelna snaží informovat rodiče např. pomocí vývěsných tabulí ve škole či webových 

stránek školy. 

Velice oblíbeným a prestižním nástrojem jsou také odpolední akce pro rodiče, které jídelna 

zařazuje do každého školního roku.  

Zodpovědnost za stravování dětí se dělí mezi jídelnou a rodiči.  

 

Lepší informovanost strávníků a rodičů je jedním z cílů MŠ. 

 

                                        Desatero školní kuchyně 
                         (Doporučení pro přípravu pokrmů ve školních jídelnách.) 

1. Používáme jen základní suroviny 

Pokrmy připravujeme ze základních surovin, jako jsou: čerstvá zelenina a ovoce, brambory, 

luštěniny, rýže, těstoviny a další obiloviny (přednostně celozrnné), maso, ryby, neochucené 

mléčné výrobky, vejce, koření atd. 

 

2. Dáváme přednost lokálním a sezónním potravinám 

Využíváme přednostně zeleninu a ovoce, které dozrává v daném ročním období v našich 

klimatických podmínkách. 
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3. Omezujeme na minimum používání polotovarů a instantních potravin 

K přípravě jídel nepoužíváme hotové či instantní výrobky, konzervy (s výjimkou rybiček 

např. k přípravě pomazánek), uzeniny, kompoty, sterilovanou zeleninu. Z mražené zeleniny 

využíváme především druhy celoročně nedostupné (hrášek, fazolky). 

 

4. Omezujeme používání bílé pšeničné mouky k přípravě pokrmů 

Na přípravu moučných jídel a příloh přednostně používáme celozrnnou mouku, zařazujeme i 

nepšeničné druhy, pečivo kvasové. Zbytečně nenastavujeme a nezahušťujeme jídla 

moukou. Jako vhodné alternativy pro zahuštění doporučujeme například kuskus, cizrnu, 

bulgur, pohanku a jáhly. 

 

5. Omezujeme solení 

Jídla dochucujeme čerstvými a sušenými bylinkami, nepoužíváme hotová dochucovadla, 

zejména přípravky s glutamátem. 

 

6. Snižujeme spotřebu cukru 

Sladká jídla zařazujeme maximálně 2x měsíčně , pokrmy zbytečně nedoslazujeme (omáčky 

atd.), nápoje podáváme neslazené, nepoužíváme umělá sladidla ani výrobky, které je 

obsahují. Nekupujeme slazené mléčné dezerty, sladké pečivo ani jiné sladkosti. 

 

7. Používáme pouze kvalitní tuky 

K přípravě pokrmů používáme rostlinné nerafinované oleje, máslo a sádlo. Nepoužíváme 

potraviny obsahující částečně ztužené tuky. 

 

8. K hlavnímu jídlu nabízíme dostatkem zeleniny 

Oběd tvoří polévka, hlavní jídlo a neslazený nápoj. K tomu máme přílohou salát, případně 

jednotlivou zeleninu či ovoce. 

 

9. Dbáme na vyváženost mezi masitými a nemasitými pokrmy 

Při nabídce jednoho jídla se k hlavnímu chodu střídají masitá a bezmasá jídla. Polévky jsou 

převážně zeleninové a luštěninové. 

 

10. Respektujeme potřeby dítěte a čas k jídlu 

Každé dítě dostává porci s respektem k jeho skutečným potřebám a chutím. Jídelna podle 

svých možností nabízí alespoň uskladnění a přihřátí domácího oběda, a to pro děti se 

zdravotním dietním omezením. Vedení školy plánuje dostatek času na jídlo, zajišťuje klidnou 

atmosféru v jídelně. 

 

Za dobu než děti od předškolního věku dokončí středoškolská studia, zkonzumují více než 

4 000 pokrmů ve školní jídelně, to je 4 000 možností posílit jejich tělo a mysl, naučit je mlsat 

zdravě a pěstovat jejich pozitivní vztah k přírodě. Více než 350 milionů pokrmů ve školních 

jídelnách ročně má jistě zásadní vliv na veřejné zdraví, na studijní výsledky našich dětí, i na 

ekonomickou prosperitu, národní bezpečnost, ochranu životního prostředí a pozitivní 

náladu ve společnosti. Proto je důležité ke zdravé stravě přistupovat s potřebným 

respektem a zodpovědností. 
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