
Pár slov od vedoucí  ŠJ         5.4.2017 

Školní jídelna je povinna plnit platné legislativní předpisy a dle toho také přizpůsobuje jídelníček. 

Základem je plnění spotřebního koše (SK) s ohledem na pestrost a výživové hodnoty stravy a cenový 

limit, který je daný vyhláškou 107/2005 Sb.. Tento cenový limit má rozmezí ve kterém se může ŠJ 

pohybovat, např. pro děti 7-10 let je to 16 až 32 Kč. Naše ŠJ má stanovenou cenu 22 Kč a tuto cenu 

platí rodič je to cena suroviny. Ostatní náklady spojené s přípravou stravy, což jsou režijní náklady, 

mzdy platí stát.   

Hlídá se spotřeba mléka, mléč.výrobků, masa, ryb, luštěnin, ovoce, zeleniny, tuků a cukrů. 

V naší školní jídelně např. zahušťujeme stravu moukou z luštěnin (hraška, cizrnová mouka), což je 

výživově bohatší než používat mouku. Jednou týdně se do naší kuchyně vozí čerstvá zelenina, která se 

dává jak na svačinky do MŠ, tak jako obloha k hlavnímu chodu a samozřejmě i do vařených jídel s tím, 

že se i s ohledem na pestrost stravy používá zelenina mražená. Děti mají i 2-3x týdně ovoce, v MŠ i 

víckrát na svačinky, nebo přesnídávky Jednou za čtrnáct dní fresh nápoj. Mléko, voda, šťáva s 50% 

obsahem ovoce je k dispozici denně u výdeje stravy. Mléko, jogurtové nápoje, máslo nám dováží dle 

finančních možností jednou týdně z farmy. Pečivo je hodně rozmanité vozí nám je přímo pekárna, za 

zmínku stojí např. kváskový chléb. Ryby z důvodu plnění SK je nutné zařadit do jídelníčku nejméně 2x 

měsíčně plus 1x měsíčně polévku a dětem v MŠ pomazánky z ryb.  Saláty paní kuchařky připravují jak 

z čerstvé zeleniny, např. salát Coleslaw, zelný salát, mrkvový salát s ananasem, ale také se podávají 

saláty sterilované. V konvektomatu děláme zeleninu dušenou a grilovanou, zachovávají se výživové 

hodnoty i vzhled a chuť je kvalitnější. Naše ŠJ se snaží vařit tak, aby dětem chutnalo. Vaříme jak 

typicky česká klasická jídla, která mají děti rády např. kuře na paprice, rajská, svíčková, tak jídla tzv. 

zdravá např. musaka s bešamelem, zeleninové rizoto, také zařazujeme potraviny jako jáhly, pohanku, 

bulgur, červenou čočku, quinou, sóju, cizrnu. Nepoužíváme žádné koření s glutamátem sodným, 

dochucujeme bylinkami.  Samozřejmě že né  každému vše chutná a tak je i dost těžké skloubit 

požadavky na zdravou výživu, plnění spotřebního koše s tím aby děti jídlo snědli a neplnil se koš na 

zbytky.  

Na závěr chci apelovat na vás rodiče, protože ŠJ i když se bude snažit sebe víc nenaučí děti jíst zdravě, 

ale může ve spolupráci s vámi rodiči k tomu přispět.  Pokud máte tipy a nápady co dětem připravit, 

napište: mail jídelna.troubsko@centrum.cz. 

Děkuji  

Tomanová Svatava  
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