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Tisková zpráva 

AKTUALIZACE  STANDARDU  NUTRIČNÍ  ADEKVÁTNOSTI  ŠKOLNÍCH  OBĚDŮ 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla celostátní studie s názvem „Aktualizace standardu nutriční 

adekvátnosti školních obědů“ zaměřená na první stupeň školního stravování (věková kategorie strávníků 

7 – 10 let).  Cílem studie bylo odhadnout rozsah reálného plnění doporučených denních dávek živin 

(DDD) prostřednictvím školních obědů a srovnat výsledky s předchozí studií z roku 2015/2016, která 

ukázala na některé nedostatky v  naplňování nutričních doporučení reprezentovaných zastoupením 

jednotlivých živin v obědech určených dětem 1. stupně ZŠ (věk 7 – 10 let).  

Ve studii z roku 2015/2016 byly školní jídelny vybrány náhodným výběrem. Ve školním roce 2017/2018 

probíhal výběr nejlepších jídelen podle třech kritérií – 1) výběr dle plnění Nutričního doporučení MZ ČR 

ke spotřebnímu koši (ND) 2) výběr podle plnění spotřebního koše 3) výběr podle posouzení místně 

příslušné KHS mj. ochota školy veřejně spolupracovat na studii.  

V každém ze 14 krajů byly takto vybrány 2 školní jídelny s nejlepším hodnocením jídelníčků. V těchto 

jídelnách bylo v průběhu dvouměsíčního vzorkovacího období náhodně odebráno celkem 12 standardních 

porcí obědů určených pro danou věkovou kategorii (polévka, hlavní jídlo, nápoj a doplněk). Celkem bylo 

v každém kraji odebráno 96 vzorků. U odebraných vzorků pokrmů byla sledována jejich energetická 

hodnota a byl analyzován obsah hlavních živin tj. sacharidy, tuky, bílkoviny. Za Liberecký kraj byla do 

této studie vybrána Masarykova základní škola Zásada a Základní škola  Jablonec nad Nisou – Rýnovice. 

První výsledky studie, které zpracovalo Centrum zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu 

v Praze zde.    

Sledování nutričních ukazatelů školního stravování orgánem ochrany veřejného zdraví vychází 

z ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, který ukládá provozovatelům stravovacích služeb 

povinnost, aby pokrmy podávané v rámci stravovací služby splňovaly výživové požadavky podle skupin 

spotřebitelů, pro které jsou určeny. Zdraví dětské populace je jako jedna z hlavních priorit zakotveno 

rovněž v programu Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a dále       

v dokumentu „Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 - 2020“, kde je  v oblasti řízení rizik uloženo 

rezortu školství a zdravotnictví kontrolovat a vyhodnocovat naplňování výživových doporučení a norem 

v oblasti školního stravování.  

KHS LK provádí hodnocení jídelníčků na základě ND od roku 2015 a zhodnotila jich celkem 241 

v základních i mateřských školách „Trend vývoje kvality školního stravování z hlediska nutričního plnění 

výživových norem v LK je na dobré úrovni. Z výsledků hodnocení vyplývá, že jsou stále rezervy 

v dostatečném podávání čerstvé zeleniny a zeleninových polévek a ve vynechávání  uzenin v jídelníčku 

dětí. Naopak se daří dodržet doporučené podávání ryb, bílého masa, pokrmů z luštěnin a tepelně upravené 

zeleniny. Úspěšné je plnění požadavku na podávání pokrmů z vepřového masa, které bylo v předešlých 

letech nadměrné“, hodnotí situaci Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a podpory zdraví KHS LK.  

ND vychází ze spotřebního koše, je tedy v souladu s legislativou (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování). Doplňuje pravidla spotřebního koše, řeší pitný režim, uzeniny, používání polotovarů, vhodné 

kombinace jídel či jejich úpravu. Snaží se nastavit směr při sestavování jídelního lístku, nemá být 

přesným návodem, jak sestavit jídelníček každý den v měsíci, ale u žádoucích potravin udává minimální 

frekvence (např. u ryb) u méně žádoucích potravin udává maximální frekvence (např. u vepřového masa). 

Neurčuje tedy vše, co má být v jídelníčku obsaženo, ale snaží se usměrňovat, ne diktovat či striktně 

vyžadovat. Položky, které nečiní z hlediska výživy žádný problém, např. brambory, nejsou 

prostřednictvím ND již sledovány.  
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