
Dotazník – stravovanie v ŠJ na ZŠ Mládežnícka Púchov 
Ponúkame Vám podrobný, percentuálny prehľad výsledkov – názorov rodičov na kvalitu 

poskytovaných služieb a kvalitu stravy. Dotazník bol pre triedy prvého a ôsmeho ročníka = 150 žiakov z toho 

je 128 prihlásených detí na stravu. Dotazník vyplnilo 90 rodičov. Aj napriek tomu, že je ešte stále čo 

vylepšovať, výsledky sú povzbudivé a teší nás, že rodičia majú záujem o dianie v školských jedálňach. Každá 

otázka je vyhodnotená -  počet ; percentá  

 

Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom za prejavenie svojich názorov. 

 

1. Zaujímate sa o kvalitu stravy v školskej jedálni? 
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náprava

neviem posúdiť

 
 

 

2. Ako ste spokojná(-ý) so skladbou jedálnych lístkov? 
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3. Aká je podľa Vás ochota personálu školskej jedálne? 
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4. Aká je komunikácia a spolupráca vedúcej školskej jedálne? 
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5. Aká je podľa Vás celková úroveň školskej jedálne? 
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Ďakujeme rodičom za podnety a návrhy: 

 

1. Zaujímate sa o kvalitu stravy v školskej jedálni? 

 
Podnety, návrhy: / vyjadrenie 

1. Nezaujímam sa /  Kvalita stravy je veľmi dôležitá pre vývoj dieťaťa – ďakujeme, že nám tak 

dôverujete a nepochybujete o kvalite stravy v školskej jedálni 

2. Áno/ To nás veľmi teší 

3. Vadia mi mrazené polotovary (pirohy, palacinky) Cestovina s kečupom nepatrí do zdravých jedál. 

Zbytočne prekombinované šaláty. Nedostatočne ochutené jedlá. Popracovať na zvládnutí 

receptúr. / Polotovary sa nachádzajú tiež v receptúrach pre školské stravovanie. Pripravujú sa ak 

vznikne problém(napr. s personálom, dodávateľom, technikou atď.) Keď vznikne problém a sme nútení 

pripraviť polotovar vyberáme taký, ktorý deti pýtajú a nie je možné ho v našej školskej jedálni pripraviť 

čerstvý. (Napríklad palacinky – prihl. stravníkov cca 546 = cca 1660 palaciniek, personál 7 osôb, čas 

prípravy 5 hodín. Za 5 hodín : vyskladnenie – naskladnenie surovín, príprava a výdaj desiatej, príprava 

polievky, nápoja a pripraviť 1660 palaciniek) V školskom stravovaní sa nenachádzajú nezdravé jedlá. 

(zdravé stravovanie = pestré stravovanie) Cestovina zapekaná so syrom  a kečupom - patrí medzi 

bezmäsité pokrmy.  Šaláty vyberáme podľa toho, ktoré sú najobľúbenejšie u detí a pripravujú sa podľa 

stanovených receptúr. Ochucovať soľou nesmieme, soľ môžeme dávať presne podľa receptúr 

a zaokrúhľovať ju môžeme smerom dole. (Na základe OVD, výsledkov cieleného štátneho zdravotného 

dozoru vykonaného RÚVZ v SR v apríli 2016 a monitoringu plnenia OVD vykonaného OÚ OŠ v apríli 

2016 sa odporúča zníženie soli pri výrobe jedál podľa MSN vydaných pred r. 2015 a pridanej soli pri 

dochucovaní jedál o 10 % do r. 2020 pre všetky vekové kategórie stravníkov. Súčasťou iniciatívy 

zníženia príjmu soli a dochucovania jedál soľou je aj vytváranie zdravého prostredia v školských 

jedálňach pri stravovaní.) Receptúry vytvorili odborníci na výživu – my podľa receptúr varíme, 

nemôžeme ich meniť iba dávať podnety a návrhy na ministerstvo školstva.  

 

2. Ako ste spokojná(-ý) so skladbou jedálnych lístkov?  

 

Podnety, návrhy: /vyjadrenie 

1. Menej pomazánok, sú výborné ale deti ich moc nejedia. / Ďakujeme za pochvalu, ale nie je možné 

podávať menej nátierok – finančný limit na desiatu je 36 centov  - priemerne za týždeň podávame 1-2 krát 

nátierku. 

2. K obedu viac surovej zeleniny bez nálevu napr. paradajka, uhorka / Ďakujeme za návrh - budeme 

podávať aj zeleninovú oblohu. 

3. Veľa vyprážaných jedál –  Od septembra do januára (93 stravovacích dní) sa pripravilo 10 

vyprážaných jedál.  

4. Halušky so syrom! = nevhodné jedlo / Varíme podľa noriem, ktoré schvaľovali odborníci na výživu – 

všetky jedlá podľa noriem sú vhodné. Ak by bolo jedlo nevhodné bolo by stiahnuté z noriem pre 

školské jedálne. Halušky so syrom a smotanou  patria medzi obľúbené jedlo detí. 

5. Každý týždeň zverejňovať jedálny lístok na facebooku (napr. v pondelok) / Ďakujeme za návrh. 

Požiadavka je spracovaná: na facebookovej stránke treba kliknúť „Ponuky“, potom kliknúť „Nakupovať 

online“ a presmeruje Vás to na stránku školskej jedálne (https://www.eskoly.sk/mladez1434), kde je 

zverejnený jedálny lístok. 

6. Strašne malé porcie, samé nové jedlá a sú nejedlé. Otras /  Porcie sú stanovené. Z celkovej dennej 

výživovej dávky sa počíta v priemere na obed 35 % Jednotlivé receptúry sú vypracované pre vekové 

skupiny stravníkov, sú usporiadané do 26 pokrmových skupín s technologickými postupmi prípravy 

pokrmov, nápojov a výživovou hodnotou podávaných pokrmov, ktorá vychádza z obsahu 

výživových faktorov podľa odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo v Slovenskej 

republike. Nakoľko sa snažíme o pestrosť jedálneho lístka, zaraďujeme do neho aj nové receptúry – keď 

zistíme, že väčšine nechutí – tak receptúru neopakujeme. Najnovšie receptúry sú z projektu „Receptúry 

v školských jedálňach očami detí“ - deti, rodičia a starí rodičia posielali recepty škole a tá na 

ministerstvo školstva na schválenie.  

7. Viac ovocia, menej sladených nápojov, viac vody a zeleniny / Každý deň je ovocie alebo zelenina 

a máme finančný limit (neplánujeme žiadať schválenie do vyššieho finančného pásma = drahšia platba 



za stravu). Dva krát za týždeň podávame sladený nápoj  - z toho 1x čaj a 1x vodu s ovocným sirupom. 

Stolová voda je stále v jedálni. 
8. Často ryby, hlavne polievky – zle dochutené jedlá, chýbajú jedlá s knedľou / Jedlá z rýb sa 

podávajú pri jednozmennej prevádzke jedenkrát v týždni (môžu byť nahradené aj polievkou) –  ryba 

viac krát ako raz týždenne nebola podávaná. Jedlá varíme podľa noriem a nemôžeme dochucovať soľou. 

Múčne prílohy (knedľa, halušky, cestoviny) sa môžu podávať jedenkrát do týždňa. Knedľu tiež 

podávame. 

9. Zaviesť zeleninové oblohy hlavných jedál / Ďakujeme za návrh, budeme podávať častejšie zeleninové 

oblohy 

10. Privítala by som viac tradičných slovenských jedál (plnená paprika, sviečková) / Varíme tradičné 

slovenské jedlá:  sviečková – tradičné české jedlo je pod názvom: „Bravčové stehno na smotane“,  

„Hovädzia pečienka sviečková“ a „Kuracie stehná na spôsob sviečkovej“. Miesto plnenej papriky 

varíme hlavne mäsové guľky nakoľko bolo menej odpadu ako s plnenou paprikou.  

 

3. Aká je podľa Vás ochota personálu školskej jedálne?  

Podnety, návrhy: /vyjadrenie 

1. Nevieme posúdiť ako rodičia, ale dieťa udáva, že niektoré kuchárky po nich kričia / Nakoľko je 

v jedálni hluk, musia kuchárky zvýšiť hlas, aby ich deti počuli. Pri odkladaní špinavého riadu, kde 

prichádza k nebezpečenstvu úrazu a rozbitia inventáru, musia často hlasno upozorňovať deti, aby 

počkali a netlačili taniere, keď nie je miesto. 

2. Kuchárky sa na učiteľov usmievajú a na deti mračia, deti sa sťažujú na malé porcie a neochotu 

dávať duplu / Učitelia k okienku prídu a s úsmevom kuchárku pozdravia a kuchárka s úsmevom aj 

odzdraví. Nevidela som ešte, že by sa kuchárka na deti mračila. Podľa noriem sú presne vyrátané 

suroviny z ktorých sa na daný deň podľa počtu stravníkov varí. Veľkosť porcie je stanovená podľa veku 

dieťaťa (porcia I stupňa, II stupňa a dospelý). Porcia ako dupla – nie je. 

3. Odporúčam kurz efektívnej komunikácie /  Ocenili by sme, keby ste boli konkrétnejší v čom nie je 

komunikácia efektívna. (aj tento dotazník je snaha o efektívnu komunikáciu) Personál chodí na školenia 

a aj na odborné semináre. 

 

4. Aká je komunikácia a spolupráca vedúcej školskej jedálne? 
 

Podnety, návrhy: / vyjadrenie 

1. Zatiaľ sme neriešili problém, ani konflikt / Dúfam, že to tak aj zostane a prípadné problémy sa budú 

riešiť bez konfliktu. 

2. Navštevuje moje dieťa obedy a s vedúcou ŠJ neprišlo ešte k osobnému kontaktu. / Pravdepodobne 

je Vaše dieťa zodpovedné a nezabúda si čipový kľúč.  

3. Hľadať riešenia, nie výhovorky / Buďte konkrétnejší v čom nehľadám riešenie a z čoho sa 

vyhováram. Riešenie hľadám často a zatiaľ sa mi ich podarilo vyriešiť. Ešte sa nestalo, že by nebola 

strava navarená načas, prípadne ju nemal kto navariť, alebo z čoho. Vysvetľovanie rodičom, že musíme 

dodržiavať legislatívu v školskom stravovaní, variť podľa platných noriem a hygienických zásad – nie 

sú výhovorky, ale zásady, ktoré sú dané pre zdravý vývin detí. 

5. Aká je podľa vás celková úroveň školskej jedálne? 

 

Podnety, návrhy: / vyjadrenie 

1. Zaradiť viac ovocia, zeleniny, pestrosť jedál, menej sladených nápojov / Ku každému jedlu 

podávame zeleninu alebo ovocie – pri našom finančnom limite nie je možné podávať každý deň 

zeleninu s ovocím. Snažíme sa o pestrosť jedál a aj sa budeme naďalej snažiť. Dvakrát za týždeň 

podávame sladený nápoj  - z toho 1x čaj a 1x vodu s ovocným sirupom. Vždy je na výber aj stolová 

voda. Znižujeme sladené nápoje a pravdepodobne od roku 2020 sa sladené nápoje nebudú podávať 

v školských jedálňach.  

2. Navrhujem zachovať v stredu sladké obedy. Páčia sa mi recepty na internete / V stredu múčne 

jedlá zachováme, nakoľko nám to vyhovuje z hygienických dôvodov. Teší nás, že sledujete fotky 

a prípadný pracovný postup daného jedla. 

3. Strašne dlhé rady / Nevieme ako by sa dali rady zrušiť, privítame Vaše nápady. (Nakoľko je 

požiadavka dávať zeleninové oblohy je možné, že tie rady budú ešte dlhšie).  


