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Vyhodnocení dotazníku – ŠJ – únor 2020 

Termín: leden – únor 2020 

Osloveno: 240 zákonných zástupců 

Celkový počet odevzdaných dotazníků: 88 

Celkový počet respondentů: 87 

 

1. Chutná vašemu dítěte ve školní jídelně podávaná strava? 

Ano                                   71 % respondentů  

Mohlo by to být lepší    21% respondentů 

Jak kdy                               5% respondentů 

Ne                                       3% respondentů 

 

2. Je, podle vašeho názoru jídelníček dostatečně pestrý? 

Ano                                     80,92 % respondentů 

Ne                                          6      % respondentů 

Občas                                    0      % respondentů 

Nehodnotilo                      13,08 % respondentů 

 

3. Jsou do jídelníčku zařazována netradiční jídla? 

Ano                                        47 % respondentů 

Ne                                             8 % respondentů 

Občas                                     43% respondentů 

Nehodnotilo                            2 % respondentů 

 

4. Je k dispozici čerstvé ovoce a zelenina? 

Ano                                        90 % respondentů 

Ne                                             8 % respondentů 

Občas                                     10 % respondentů 

Nehodnotilo                            0 % respondentů 

 

5. Je dostatečně zajištěn pitný režim? 

Ano                                        90 % respondentů 

Ne                                             3 % respondentů 

Občas                                       6 % respondentů 

Nehodnotilo                            1 % respondentů 

 

6. Může si, podle vašich informací, dítě kdykoli, cokoli přidat? 

               Ano                                        72 % respondentů 

        Ne                                             2 % respondentů 



2 
 

Občas                                      22 % respondentů 

Nehodnotilo                            4 % respondentů 

 

7. Bavíte se s dítětem o školním stravování? 

Ano                                         98 % respondentů 

Ne                                             1 % respondentů 

Občas                                       0 % respondentů 

Nehodnotilo                            1 % respondentů 

 

8. Co nejčastěji řešíte? 

Zda dítě jedlo? 

Jak mu chutnalo? 

Velikost porce. 

Možnost přidat si. 

 

9. Informuje vás dítě samo? 

Ano                                        32 % respondentů 

Ne                                           31 % respondentů 

Občas                                     35 % respondentů 

Nehodnotilo                            2 % respondentů 

 

10. Jak moc je pro vás, v rámci předškolního vzdělávání, právě stravování? 

Ano                                         77 % respondentů 

Ne                                            20 % respondentů 

Občas                                       3 % respondentů 

Nehodnotilo                            0 % respondentů 

 

11. Čtete dítěti jídelníček? 

Ano                                         83 % respondentů 

Ne                                             4 % respondentů 

Občas                                      13 % respondentů 

Nehodnotilo                             0 % respondentů 

 

12. Vysvětlujete dítěti neznámé pokrmy? 

Ano                                         53 % respondentů 

Ne                                           19 % respondentů 

Občas                                      22 % respondentů 

Nehodnotilo                            6 % respondentů 

 

13. Co byste navrhovali změnit? 

Změny                                       0 % respondentů 

Nic                                            75 % respondentů 

Nehodnotilo                           25 % respondentů 
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14. Co se vám na školní jídelně mateřské školy líbí? 

Plusy                                            51 % respondentů 

Mínusy                                        16 % respondentů 

Nehodnotilo                               33 % respondentů 

 

Mezi kladně hodnocené skutečnosti patří: 

 podávání ovoce a zeleniny 

 pitný režim v podobě vody 

 zeleninové polévky 

 ryby 

 pestrost pokrmů 

 

              Připomínky byly: 

 více netradičních pokrmů 

 mléčné výrobky v podobě kaší ke svačině 

 nepodávat umělé džusy a potraviny 

 nepolévat přílohu omáčkou 

 více omáčky na porci 

 

 

Závěr: 

 

Dotazníkové šetření prokázalo, že 70% dětí školní strava chutná. 81% respondentů je 

přesvědčeno, že jídelníček je pestrý. Více než polovina respondentů má dojem, že 

jsou do jídelníčku zařazovány i netradiční pokrmy. 90% respondentů je přesvědčeno, 

že čerstvé ovoce a zelenina jsou k dispozici v dostatečném množství a průběžně. A 

totéž hodnocení získal pitný režim. 72% respondentů je seznámeno s tím, že si dítě 

může kdykoli cokoli přidat. O jídelníčku se s dětmi baví téměř 100% rodičů. Iniciativa 

při rozhovorech o školním stravování vychází od rodičů, kteří se zajímají, zda dítě 

jedlo a jak mu chutnalo.  Školní stravování je pro 77% rodičů důležité, proto také 83% 

dětem čte jídelníček a 53% vysvětluje případné neznámé pokrmy. 70% respondentů 

nechce na současné podobě stravování nic měnit. 

 

Hodnocení: 

 

„ Syn si na nic nestěžuje, většinou sní i to, co doma nejí.“ 

„ Jsme velice spokojeni, protože dcera je spokojená. Kdyby to bylo možné, taktéž 

bychom chodili.“ 

„ Díky, že se staráte o bříška našich dětí. Že na jídlem přemýšlíte a snažíte se, aby 

bylo zajímavý, aby ochutnaly něco nového a že se vám to daří. Nejednou se stalo, že 

byl doma talíř s mým uvařeným výtvorem odsunut se slovy: „Ale ve školce to bylo 

lepší.“ 


