Zaměstnanci (32 odpovědí):
1. Obědváte ve ŠJ?
Ano

78,1%

Ne

6,3%

Ano, ale nepravidelně

15,6%

2. Jak jste spokojen s kvalitou obědů ve školní jídelně?
velmi spokojen/a

3,1% (1)

spokojen/a

37,5% (12)

občas nespokojen/a

59,4 % (19)

nespokojen/a

0

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


















žádné (7)
Především mi vadí přidávání dochucovadel.
někdy se stane, že je jídlo vlažné - byla by fajn mikrovlnka pro přihřátí
málo zeleniny, uvítala bych každý den salát nebo alespoň kousek zeleniny
Uvítala bych více zeleninových salátů, případně tatarku nebo nakládanou zeleninu
jako dochucení porcí (ke smažené rybě apod.). Byl by možný kečup pro zaměstnance
?
Časté rizoto/bulgur/kuskus, které jsou velmi suché, těstovinové saláty také bývají
suché a nepříliš ochucené. Lepší by bylo libovější maso, ale chápu, že ceny jsou
vysoké.
Občas nezvyklé kombinace potravin, chutí.
Vadí mi používání dochucovadel, jídlo je dost slané.
dochucovadla, někdy slané, málo barevné, omáčky nepřirozeně tmavé, někdy jídlo
suché
Není mi po jídle dobře z přidaných dochucovadel a směsí.
Někdy divné kombinace ingrediencí, chybí salát ovocný nebo zeleninový jako příloha,
rizoto lepkavé, ryby jsou zpracovávány bez chuti a vysušené (pokud nejsou obalené v
trojobalu a usmažené)
Vynechat polotovary
Nekvalitní, rozvařené, nízká kvalita jídel. Občas jsem nevěděla, co jím.
Jídla jsou příliš jednoduchá, ne vždy vzhledná na talíři, chuťově někdy zvláštní. Někdy
ne zcela odpovídá jídelníček obědu.

















Někdy se zdá být jídlo málo - nedostatečně ochucené
Často mnoho osoleno
Výhrady mám k polévkám - ať už je vývar uzená, nebo s těstovinami - stále polévky
vypadají a chutnají stejně. Jsou v nich velké kusy zeleniny - mrkev, celer,
petržel....Někdy by nemusely být tak hutné - čočková, hrachová Dále mám výhrady k
velmi malému množství oblohy u jídel - kaše a sekaná, bez okurky, rajče, nebo nějaké
jiné čerstvé zeleniny Co se týká zeleninových salátů k jídlu - všechny jsou stejné - zelí,
kedlubna.... Raději, kdyby byl salát okurkový, rajčatový. Nemíchat hodně druhů
zeleniny najednou. Někdy se salát k jídlu vůbec nehodí. Někdy je zařazen zeleninový
salát a ještě k obědu mléko...? Někdy oběd docela slaný.
Myslím, že v dnešní době je zbytečné používat průmyslově vyráběná dochucovadla a
vařit z polotovarů. Myslím si, že valná většina strávníků by si ráda pár korun připlatila
za kvalitní a čerstvé suroviny.
Občas je trochu slanější polévka než by měla být.
někdy je suchá, ubrala bych sůl
Občas je přesolená polévka, jinak žádné
špagety často převařené; placky, bramboráky... přepálené
občas zvláštní kombinace. Myslím, že není potřeba vymýšlet nová jídla.
nízká kvalita jídla (používání náhražek např. dochucovadla s glutamátem; zahušťování
téměř všeho moukou nebo opět nějakou náhražkou?; nedochucené jídlo - např.
rozvařená ryba bez chuti připomínající spíše bláto...atd.),
Málo masa na přírodní plátek.
neobědvám

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

0

Spokojen/a

56,3% (18)

Občas nespokojen/a

40,6% (13)

Nespokojen/a

3,1% (1)

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


























nic (9)
bylo by fajn, kdyby byl samoobslužný box na salát/y - přimlouvám se za salát každý
den - mám zkušenost, že děti si dávají...
velmi často omáčky, málo například bramborová kaše
Zelenina v jakékoliv podobě, syrová, nakládaná, dušená
Opět, zbytečně často jsou různé druhy "rizota", dobré by bylo více zařadit zeleninu
jako doplněk.
Více zeleninových jídel bych uvítala.
zelenina
více čerstvé zeleniny
chybí lívance/palačinky
málo zeleniny, občas tlusté maso
Chybi cerstva zelenina ci salat
Zeleninové a ovocné saláty
Chybí více zeleniny
Přebývá mi zelenina, poslední dobou je poměrně často rizoto, bulgur. Obě jídla jsou
podobná. Málo kdy je maso jako přírodní řízek, minutka.
Velké množství těstovin - příloh
Bohatší zeleninové oblohy
Velmi často jsou zařazovány ryby ( ty nemusím). Občas polotovary - mražené nugety,
sladké knedlíky ( někdy také polotovar, domácí byly výborné). Velice málo zařazováno
klasické jídlo - svíčková, rajská ( ale takové ty opravdové od babičky - tak, aby toto
jídlo vonělo po celé škole...) Jídlo, které si nedávám - rizota ( smíchaná se vším),
špagety dopředu smíchané s nějakou směsí všeho...- naprosto suché, bez oblohy
Úplně navíc mi připadají nekvalitní sušenky podávané jako dezert. Fajn je ovoce,
saláty. Rybí prsty, nugetky apod. jsou též zbytečné polotovary.
ubrat nabídku ryb, někdy si nedokážu vybrat, jindy bych zvolila obě jídla
ocenila bych více zeleninových salátů
obloha k jídlu (zelenina)
chybí více zeleniny
Hodně často je rýže a málo brambor na různý způsob. Chybí zelenina k masu.
neobědvám

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

6,3% (2)

Spokojen/a

65,6% (21)

S výhradami

28,1% (9)

Nespokojen/a

0

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
























žádné (11)
neergonomický nábytek - kdyby aspoň ty židle byly otočné :-(
pouze hlučnost, která se již řeší
Velká hlučnost prostoru, ale na tom pracujeme.
Chybí mi trocha barevnosti, ale to je detail.
Hluk
hluk, řeší se
hluk
zvuk se divoce rozléhá a odráží od stěn
Zvuk
Hluk, velký počet strávníků v určitém čase.
Řešíme akustiku. Křivé příbory.
Odhlučnění - řeší se
Hluk na který byli projektanti upozornění předem.
1. špatná akustika, velká hlučnost 2. malé děti vůbec nedosáhnou na nalití čaje, musí
nalévat učitel, nebo vychovatel, nedosáhnou ani pro ovoce a saláty, vše uděláno
velmi vysoko pro malé děti 3. nejsou udělány toalety, děti musí na WC nejblíže u
tělocvičny - které není mnohdy čisté vzhledem k množství dětí, které se tam vystřídá
4. čistota - nová budova v přezůvkách, stará budova - v botech
špatná akustika (hluk)
nejdou odsunout židle od stolů
příbory nepůsobí příliš čistě
Akustika, řeší se ale
žádné (hluk, ale s tím se nedá nic dělat :-) )
Chybí obrázky.
neobědvám

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

53,1% (17)

spokojen/a

43,8% (14)

S výhradami

3,1% (1)

Nespokojen/a

0

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







žádné (27)
více úsměvů
žádné. velmi milé, ochotné a vstřícné paní kuchařky.
Paní Šárka Švecová i ostatní personál kuchyně - milé a vstřícné jednání
Málo komunikativní.
neobědvám

10. Jíte polévku?
Ano

50% (16)

Ne

6,3% (2)

Jen některé

43,8% (14)

11. Jste spokojeni s výběrem nápojů?
Ano

62,5% (20)

Ne

28,1% (9)

Nemohu posoudit

9,4% (3)

12. Jakým jídlům dáváte přednost?
Masitým

59,4% (19)

Bezmasým

3,1% (1)

Dietním

0

Zeleninovým

18,8% (6)

Další názory k otázce 11:







cokoli, na co mám chuť a o čem vím, že mi to ve střevech neudělá rotyku )))
Záleží na druhu a libovosti masa. V případě libového masa, mám raději masitá jídla a také
sladká jídla
Podle chuti
neumím jednoznačně odpovědět, záleží na nabídce a aktuální chuti
zdravá jídla
neobědvám

12. Jste spokojeni s velikostí porcí?
Ano

87,5% (28)

Někdy ano

12,5% (4)

Ne

0

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

81,3% (26)

Sušenku, sladké pečivo

0

Fit tyčinku

0

Mléčný výrobek (např. jogurt, tvaroh) 9,4% (3)
Dortík

3,1% (1)

Další názory k otázce 13:


Střídání mi vyhovuje



neobědvám

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

34,4% (11)

Jen někdy

56,3% (18)

Většinou ne

6,3% (2)

Nikdy

3,1% (1)

