Rodiče (140 odpovědí):
1. Jak jste spokojen s kvalitou obědů ve školní jídelně?
velmi spokojen/a

8,6% (12)

spokojen/a

44,3% (62)

občas nespokojen/a

40% (56)

nespokojen/a

7,1% (10)

2. Jaké jsou Vaše výhrady ke kvalitě obědů? Pokud nejsou, napište "žádné".























žádné (44)
Žádné (3)
Žádné (3)
zadne (2)
Žadné (2)
někdy to děti vůbec nejedí
Nevím, nestravuji se ve školní jídelně. Dětem někdy nechutná.
Synovi obědy nechutnají.
Tvrdé maso
Děti dostávají jiné jídlo, než mají objednané
Velmi často přesolená jídla!!! Malé porce - dítě (čtvrťák) chodí domů často hladové,
protože mu oběd nestačil.
Skladba jídelníčku, výběr pouze ze dvou jídel a některé kombinace katastrofální,
skoro vše je se sýrem a nebo file na deset způsobů,žemlovka z chleba a podobné
promiňte ten výraz nechutnosti
občas dítě není spokojený
nemohu posoudit, na obědy k vám nechodím
někdy jsou obě jídla masitá
Jídlo je hodně slané a někdy bez chuti.
Kombinace jidel v dany den
žádné
Dceři obědy chutnají, pouze bych zmenšila počet méně zdravých jídel za měsíc,
např.bych úplně vynechala smažené nugety, jídla a knedlíky z bílé mouky nahradila
jídly z celozrnné mouky a zmenšila počet sladkých jídel.
některé jídla přesolená a naopak někdy nedosolená řízky tvrdé pizza spálená polívky
mívají zvláštní chuť a též i některé omáčky ochucené mléka si smí nalít jen jednou
jsou dny kdy na oběd nejde ,protože není z čeho vybrat































Občas jsou jídla sice zdravá, ale nedá se z nich pro dítě nic vybrat, zdravé jídlo není
vždy chutné.
dítě se často stěžuje že to nebylo k jídlu
Někdy jsou jídla suchá, někdy je tam mnoho česneku, pepře, někdy se jedná o
zvláštní kombinace.
Dle mých dětí polévky jsou vždy nechutné.
Jsem spíše spokojena, ale mám dítě v první třídě a rozumím tomu, že prvňáček a žák
deváté třídy mají jiné potřeby. Dcera si nestěžuje a nechodí domů hladová a tedy za
mě bez velkých výhrad.
Kvalitu posoudit nemůžu, stravuje se zde dítě,ale velmi často si stěžuje ,že jídlo
nebylo vůbec chutné.
Děti si stěžují, že jídlo není dobré, nebo ho dostávají málo.
často děti říkají, že běžné jídlo, které děti normálně jedí - se ve školní jídelně nedá jíst.
Jejich slova - byl to hnus.
občas se prý nedá jíst
často se opakující stejné jídlo - file, knedlíky
Malé porce
Syn si stěžuje na malé porce ( je mu 15 let ) a ne vždy mu chutná ( a to není opravdu
vybíravý)
Někdy příliš slané
Málo ochucené, suché brambory
občas přesolené jídlo
Velmi často je jídlo nechutné a nevzhledné a dle mého názoru neodpovídá výživovým
parametrům. Také někdy neodpovídá cena oběda tomu, co je předloženo na talíři.
Nevím.
Nevýrazné polévky, bez chuti a většinou i téměř bez obsahu, vodové (už párkrát jsem
byla pro oběd, když kluk náhle onemocněl). pokud byla např. červená čočka, kterou
má kluk rád, byla to opravdu spíše kaše, hodně se rozvařila.
Zadne
Vyvážit jídelníček kompromisně.V jeden den jsou dvě jídla výborné,druhý den jsou
jídla bez komentáře....
Skladba vychozich surovin
někdy si nemůžeme vybrat ani z jednoho denního výběru...děti nejedi ty moc zdravá
celozrná jídla :-(
V jídelně jsem nejedl, nevím.
Někdy je těžké vybrat ze dvou jídel, protože tzv. zdravá výživa není připravována
chutně, takže děti spíše odrazuje od změny stravovacích návyků. Děti si stěžují na
malé porce masa. a že je jídlo často přesolené.
Děti si stěžují, že je jídlo někdy přesolené.
Jídlo není moc chutné

































Jídlo je prý velice často nepoživatelné z hlediska chutnosti.
malé množství čerstvého ovoce a zeleniny
Jídla jsou občas moc slaná pro malé děti.
Děti si občas stěžují, že je jídlo moc slané. Při zapékaných jídlech jim vadí připečené
(tvrdé) těstoviny na povrchu.
Občas není chutné.
Dávám přednost klasické české kuchyni, občas se sejdou v jeden den dvě jídla, ze
kterých nelze vybrat, oběd raději na tento den ruším.
V ryzi jsou kaminky
spatna kvalita brambor, "universalni" omacka,
našla jsem v jídle několikrát vlas
Občas je jídlo přesolené a studené.
Za dítě - občas mu něco nechutná
nejsou
Velice často je k obědu maso.
polévky by mohly být hustší a ne občas tak vodové
syn tvrdí, že obědy moc nejí, já to nemohu posoudit, když nevím, jak ta jídla vypadají
Děti často neobědvají pro kvalitu jídla
Zvláštní výběr surovin, někdy překombinovaná jídla
Pouze výjimečně dětem oběd nechutná - například včera 3. 1. 2018 omáčka k rýži,
nekvalitní, tvrdé maso
Velikost porce, možnost přidání si jídla, když je "dobré" je možnost si přidat pouze
přílohu nikoli aspoň kousek jídla, např. karbanátek, řízek atd.
vynechala bych smažené rybí prsty apod. jídla tohoto typu.Jídlo bylo chutné, ale
velmi slané
volila bych mene sladkych jidel a casto mi prijde obed nevyvazeny z hlediska pomeru
proteinu
Dětem jídlo nechutná i když jsou zvyklé jíst skoro vše.
male porce
Jednou jsem viděla porci, kterou děti dostávají (první stupeň) a přijdou mi dost malé
:-(
Bohužel neznám složení a původ surovin, nemohu posoudit. Syn by uvítal nelít
omáčku na rýži / přílohu!!! pokud mu omáčka nechutná, nesní pak ani přílohu!
Převařené brambory
Tvrdé a nedoloupané brambory, bramb. hranolky někdy nedodělané, někdy s
"modrými" fleky
těžko posuzovat, když tam neobědvám - dcera je spokojena
polévky jsou většinou přesolené, dítě polévku ochutná a nikdy nedojí. Maso je
většinou tužší, celé sní jen někdy.
Trochu bych změnila složení. Je to to samé pořád dokola.
















Tlusté a tuhé maso
Jídlo někdy příliš slané. Větší výběr nápojů.
Někdy je těžký výběr,kvalita chuti a opakující se jídlo vícekrát v jednom měsíci.
Synovi někdy nechutná jídlo, které normálně jí.
Jidla bez syra
málo zeleniny a ovoce
rozvařené brambory, nevalné chuti, někdy nedovařená rýže
Nejsou
Malé porce , někdy jídla nechutnají
občas dětem nechutná, nevyberou si ze žádného nabízeného jídla, prý děti měly i
pocukrované šunkafleky
děti si stěžují že jídlo je někdy a ted cituji "staré, moc ohřívané"
málo pestrý jídelníček
vlasy v jídle
Děti si stěžují na chuť, občas chodí domů hladové, že jim nechutnalo

3. Jak jste spokojen/a se skladbou jídelníčku?
Velmi spokojen/a

7,9 % (11)

Spokojen/a

57,1% (80)

Občas nespokojen/a

32,1% (45)

Nespokojen/a

2,9% (4)

4. Chybí, nebo přebývá Vám na jídelníčku nějaká potravina, jídlo? Co chybí/přebývá na
jídelníčku? Pokud jste spokojeni, napište "nic".









nic (58)
Nic (11)
Kebab (2)
nic mě teď nenapadá
přebývá - krupicová kaše. Studená není moc chutná.
Čerstvá zelenina
Více dušené i syrové zeleniny. Větší porce masa (i za cenu, že by se obědy zdražily).
Myslím, že některé kombinace jídel jsou nešťastné. Například výběr mezi bulgurem a
kapustovým karbanátkem, je prostě nemožný. Myslím, že ani jedno děti obvykle moc
































nejedí a když už tedy zařadím kapustový karbanátek, tak druhé jídlo by mělo být
takové, aby ho většina jedla. Řeknu třeba špagety a ne bulgur.
file,rizoto to jsou potraviny které vyří na deset způsobů
nemohu soudit
nemyslím si, že děti jedí například olivy, kalamáry apod. potraviny
Velice zřídka se stává,že si dcera a syn nedokáží vybrat ani jedno z jídel (když je na
výběr ryba a zároveň kukus nebo bulgur - chybí tam běžné "klasické jídlo" jako
knedlíky nebo rýže). Rybu ani ten bulgur každé dítě nejí ... Jinak jsme spokojeni :-)
palačinky, losos, řízky
asi nic
Vice jidel bez omacek
Někdy se mi nelíbí kombinace jídel např. ryba zapečená se sýrem nebo čočka s lilkem
a rajčaty. Proč ne klasická čočka? Některá jídla si myslím, že by ocenili více dospělí
než děti. Ráda bych vybírala dceři zeleninová jídla, ale podle názvu mi obvykle ta
směs připadá překombinovaná, proto ač nerada většinou vybírám dceři masitá jídla.
Nelíbí se mi výběr nápojů.
přebývají sušenky a jídla z bílé mouky
jsou dni kdy je v jeden den kuskus a pohanka
Nadbytek jídel ala zdravá strava
zařadila bych častěji ryby a mezi nápoji by mohla být na výběr i obyčejná neslazená
voda
nemohu posoudit
alespoň jedno jídlo, by mělo být pro děti jedlé
spíše skladba v rámci měsíce, nevyváženost jídel v rámci týdne
Více těstovin
Přidat do skladby jídel více kuřecího masa
moc rýže
chtělo by to méně, specifickývh ingrediensí jako jsou olivy, nebo houby
mléko k svačině
Chybí chutné pokrmy, přebývají ty nechutné.
Chybí zelenina či saláty nebo moučníky.
přijde mi, že se občas sejdou na výběr dvě velice podobná jídla, sladká nebo bezmasá,
a někdy naopak dvě velmi podobná masitá jídla.
byla bych pro nezařazovat do jídelníčku sladká jídla (samozřejmě s výjimkou dezertu,
tam je to opodstatněné)
Zcela bych vyradila knedliky a veprovou krkovici, omacky zahustovane moukou,
doslazovane kompoty. Chybi napriklad bataty, cervena cocka, jahly. Jako napoj
napriklad caj roiboos, vodu s citronem, zeleny caj
hodně rýže
































dost často nevhodná kombinace hlavního jídla a doplňku oběda, přebývají luštěniny nejsou dobře připravovány
Nic.
žádné
více zeleninových jídel
Konkrétní potravina mi nechybí, ale občas se stává, že z obou nabízených jídel
nedokážu s dětmi vybrat žádné.
více zeleniny
Uvítala bych denně alespoň jedno "jedlé" jídlo.
chybí větší výběr salátů a kompotů
lepší kvalita jídla a čerstvé ovoce a zelenina
častěji řízky, rizoto, bramborové knedlíky
Za dítě - chybí mi jako dezert dobrá sušenka
přebývá více výživných příloh,které plno dětí nejí
hodně luštěnin
Moc často maso.
spíš bych dala vždy jedno jídlo nějakou klasiku a druhé zdravou stravu, někdy nevím
co si vybrat
rybí file-nedochucené a častá náhražka za rybu
Vím, že je to o chutí každého dítěte, tedy podle mých dětí. Někdy jsou v jídelníčku v
návrhu dvě "super" jídla, někdy není možno si z jídel vybrat. Možná by to chtělo
sestavit žebříček oblíbených a neoblíbených jídel a podle toho potom sestavovat
jídelníček.
vynechala bych sušenky jako dezert, kynuté knedlíky s bílé mouky a smažené rybí
prsty apod.
vice ryb, vice alternativnich priloh (bulgur, kuskus, kroupy)
přebývají brambory!, k pití chybí voda
Ovoce
Mohlo by být méně knedlíků a více rozmanitých potravin, např.pohanka
chybí mi více sladkých jídel
"nic"
připadá mi, že se často vaří knedlíky, prý děti dostávají pouze jednu skleničku pití a
nemohou si přidat, k pití chybí obyčejná voda (prý je k dispozici jen citronová nebo
šťáva, ale dcera pije hlavně bez příchutí).
mohlo by být méně knedlíků a vepřového masa, v jídelně sami vidí co děti nejčastěji
nedojí a vracejí
Větší pestrost ovoce
Přebývá asi jen stále opakující se jídla s rybou. A chybí ve stejném dni co je ryba druhý
výběr s masem. Pokud je např. treska a druhý výběr bulgur s řepou je opravdu těžké
vybrat . Ocenila bych i třeba jen přírodní kuř.plátek s bramborem...











někdy bývá na výběr mezi rybou a luštěninami ve stejný den, což jsou jídla, která moc
oblíbená nejsou
Pridat vice rybych prstu, nekvalitni hranolky krokety asi pripravou
chybí více zeleniny, ovoce
mohlo by být více ovoce a zeleniny (saláty)
kuřecí řízky :-)
někdy nechápu výběr např. hrachová kaše s cibulkou, vařené vejce ?
kombinace jídel mi někdy příjdou uplně nesmyslná
často brambory
někdy jsou obě jídla ze "zdravého sortimentu" a např mezi kapustovými karbanátky a
cizrnovými lívanci není možný pro mé děti výběr, aby se najedly

5. Jste spokojen/a s prostředím jídelny?
Velmi spokojen/a

25,7% (36)

Spokojen/a

48,6% (68)

S výhradami

15,7% (22)

Nespokojen/a

1,4% (2)

6. Jaké jsou Vaše výhrady k prostředí? Pokud nejsou, napište "žádné".
















žádné (79)
zadne (5)
Žádné (4)
Žádné (4)
Zadne (3)
Žadné (2)
velké fronty, ale to je zřejmě neřešitelné....
žádné
Dětem zapachá oblečení z výparů
Dlouhé fronty. Pokud si chce dítě přidat, musí znovu čekat frontu... takže to raději
vzdá a často přichází domů s tím, že má hlad.
chybí odvětrání. Je tam cítit zápach .
nevím, nechodím tam
Malá jídelna
Bílé zdi jídelny by byly veselejší s obrázky




































Hlučnost.
Žádné žádné
nemohu posoudit
?
organizace konce vyučování a vstupu na oběd - dlouhé fronty
Jídelna je hezky zrekonstruovaná, mám pocit, že však nevyhovuje kapacitou.
Velký hluk
ocenila bych větší šatnu, kde by si děti mohly odkládat své věci důstojněji než na
jednu hromadu. syn zakopl o ucho jedné překážející aktovky a spadl tváří na hranu
stolu.
Nemohu posoudit nikdy jsem v jídelně nebyl(a)
nevím
příliš velký hluk
Přijde nám docela malá na to, že se přistavovalo. Mohla být rovnou větší.
Žádné.
vzhledem k nové rekonstrukci jídelny je prostor malý
Menší děti si nemohou přisunout židli ke stolu, neb je spojena se stolem.
Více stolů, aby se mohlo najíst více dětí najednou.
malá kapacita míst ke stolování.
Uvítal bych normální odsouvací židle
malá kapacita
malá velikost jídelny; dlouhé fronty na obědy - pokud dítě musí od 13 hod do ZUŠ,
nemá čas čekat ve frontě (naštěstí to některé učitelé chápou a pouští děti dopředu,
nicméně již se nám stalo, že bylo synovi řečeno, že si frontu musí vystát; sice by mohl
do ZUŠ chodit později, nicméně zase tam mají problém s kapacitou a jsou vděčni,
když někdo může hned po škole přijít)
mohlo by být veselejší
přiliš malý prostor
Přijde mi, že po přestavbě školní jídelny se prostor pro strávníky skoro nezvětšil a
žákům je zde dost "těsno".
nejsem si jista, zda je jidelna dost velika na pocet zaku ve skole
Málo míst, fronty
občas je tam příliš mnoho dětí, tj. křik a mumraj
Asi je v jídelně jen problém s její velikostí,takže jsou stále nekonečné fronty.
Cistejsi stul
občas neutřené stoly dle postřehů dítěte
malá kapacita jídelny
Proč to pokaždé, když jsou akce ve škole v jídelně divně zapáchá? Proč nemá nová
jídelna přístup k čerstvému vzduchu?
nejsou




velké fronty, není dostatek míst
židle, které nejdou přistrčit ke stolu a menší drobné dítě jí de facto ve stoje opřený o
židli

7. Jste spokojen/a s přístupem zaměstnanců jídelny?
Velmi spokojen/a

24,3% (34)

spokojen/a

44,3% (62)

S výhradami

10,7% (15)

Nespokojen/a

0,7% (1)

Nemohu posoudit

20% (28)

8. Jaké jsou Vaše výhrady k přístupu zaměstnanců? Pokud nejsou, napište "žádné".






















žádné (83)
Žádné (7)
zadne (6)
Žádné (4)
Zadne (4)
nemohu posoudit (3)
ŽADNÉ (2)
Nutí děti jíst i když už nechtějí nebo jim nechutná
pokud dite nesni polevku, nesmi si pridat hlavni jidlo
Deti se bojí kuchařkám říci, že dostávají jiné jídlo. Prý jsou nepříjemné
občas se stane,že i přes objednání jídla jídlo nemáme v systému uložené a pak jsme
bez oběda
nejsem v kontaktu
ale až poslední dobou
Oceňuji především ochotu a vstřícný přístup paní hospodářky
Žádné.
Občas dostává dcera nebo syn jídlo, které nemají určeno dle našeho výběru. A nikoho
to nezajímá.
zaměstnakyně jsou velmi často protivné.
?
Některé osoby jsou na děti nepříjemné
Syn si občas stěžuje na přístup některých zaměstnanců.
Dítě si nestěžuje :-)




















Nemohu posoudit, děti si nestěžují.
Nemohu posoudit, nestravuji se tam osobně.
žádné
Občas děti dostanou jiné jídlo, než jaké měly objednané.
Posílání dětí na konec řady např. z důvodu, že stojí mimo řadu. Syn několikrát přišel
domů bez oběda, než aby čekal znovu. Dle jeho slov byl potrestán za situaci vzniklou
ne jeho vinou.
jen kuchařky jsou nepříjemné i když jen nějaké
Děti dojíždí a často nestihnou oběd, kvůli frontě
nevím
nemohu posoudit, do ŠJ nechodím, děti si nestěžují
neměli by děti nutit jíst jídla , která jim nechutnají
nepříjemní
nutí dítěti např. kompot, i když nechce
"žádné"
Žádné z mé strany nejsou a ani od mých dcer . Snad jen prý nepříjemnost za
nedojedení porce,ale to souvisí s chutí jídla.
žádné
vlasy v jidle
v zásadě nejsou

9. Jste spokojeni s výběrem nápojů?
Ano

33,6% (47)

Ne

12,9% (18)

Nemohu posoudit

53,6% (75)

10. Jakým jídlům dáváte pro své dítě přednost?
Masitým

62,9% (88)

Bezmasým

7,1% (10)

Dietním

1,4% (2)

Zeleninovým

10% (14)

Další názory k otázce 10:



























Kombinace všeho
Vyváženým
nelze určit snažím se to kombinovat
omáčky
masitým a zeleninovým
maso a zelanina je základ
poživatelným
všechna zmíněná by se měla střídat
Vsechna
preferuji variaci, vyvážený poměr maso/zelenina
Všeho s mírou
Nejde jednoznačně říci, že dávám přednost jednomu druhu. Nejlepší je kombinace
masitý, bezmasých a zeleninových jídel
kombinace maso a zelenina
masity + zelenina
všem
pestrá strava
Kombinace
kombinace všeho se zahrnutím ryb
jednoduchým, zdravým, ryby, rýže, těstoviny, sladká jídla ze špaldové mouky s
ovocem
Zdravým i s masem i se zeleninou
Knedlíky
Sice masitým ale zároveň na lehčízpůsob . Aby jídlo nebylo příliš těžké.
těstoviny bez vařené zeleniny
jelikož chci pro své dítě vyváženou stravu, chci aby jedlo jak masité tak bezmasé
pokrmy, stejně tak i zeleninové
vyvážené stravě dle týdenního plánu:ryby, zelenina atd.
masitá a zeleninová jídla

11. Jste spokojeni s velikostí porcí?
Ano

37,9% (53)

Někdy ano

22,1% (31)

Ne

6,4% (9)

Nemohu posoudit

33,6% (47)

12. Co preferujete jako doplněk k obědu?
Čerstvé ovoce, zeleninu, salát

72,9% (102)

Sušenku, sladké pečivo

4,3% (6)

Fit tyčinku

6,4% (9)

Mléčný výrobek (např. jogurt, tvaroh)

7,1% (10)

Dortík

2,1% (3)

Další názory k otázce 12:











Nic. Sladkého mají dost a zeleninu stejně nesní
vystřídat ad výše
vše z výše zmíněného, střídavě
cerstve ovoce, zelenina, obcas sušenka
všechno
čerstvé ovoce, zeleninu, salát, mléčné výrobky – bohužel šla zaškrtnout pouze jedna možnost
Kombinace
vyhovuje mi, že se to střídá
fit tyčinku, mléčný výrobek s sebou, na který není potřeba lžička
ovoce nebo jogurty

13. Jste spokojeni s tím, jak jídlo na talíři vypadá?
Vždy

11,4% (16)

Jen někdy

16,4% (23)

Většinou ne

5% (7)

Nikdy

0,7% (1)

Nemohu posoudit

66,4% (93)

