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V Liberci dne  8.10.2015 

Č.j.:  KHSLB  22808/2015 

Vyřizuje:  Vitvarová/485253148 

Č.j. odesílatele:  -----------  

 

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 

Jeřmanická 487/27 

463 12 Liberec 25 

 

Hodnocení jídelníčku školní jídelny Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27,   

příspěvkové organizace se sídlem Jeřmanická 487/27, 460 15 Liberec 25. 

 
Ve školní jídelně mateřské školy  se stanovenou kapacitou 75 strávníků se  v době šetření připravovaly  

pokrmy pro 53 dětí a 7 zaměstnanců. Pestrost jídelníčku sestaveného pro děti byla hodnocena u 

dopoledních přesnídávek, odpoledních svačin, polévek, obědů včetně jejich příloh. Zároveň byla 

posouzena nabídka nápojů podávaných dětem k jednotlivým pokrmů. Jídelníčky byly zhodnoceny u 

všech 20 pracovních dnů za měsíc únor 2015. 

 

Z předložených jídelníčků lze konstatovat, že pestrost jídelníčku je na výborné úrovni. Během 

sledovaného období nebyl opakován žádný hlavní pokrm. Kombinace jídel byla vždy volena vhodně,  

chválíme za zařazení zeleninové polévky u sladkého a  bezmasého pokrmu. Pozitivně také hodnotíme, 

že při přípravě pokrmů nejsou používány  žádné konvenience, instantní ani dochucovací přípravky. 

Odchylky od doporučené pestrosti jsme však zaznamenaly u přesnídávek a svačin, bezmasých jídel a 

čerstvé zeleniny podávané jako součást hlavního pokrmu. 

 

Přesnídávky a svačiny: 

Zastoupení dopoledních přesnídávek i odpoledních svačin je poměrně pestré. Pochvalu si 

zasloužíte za dodržení požadované frekvence u rybích pomazánek a obilných kaší, 

nepoužívání uzenin ani paštik. Velmi pozitivně hodnotíme, že součástí přesnídávek i svačin je 

vždy ovoce nebo zelenina. Vzhledem k lepší stravitelnosti však doporučujeme kombinovat  

přesnídávky nasladko  s ovocem a přesnídávky naslano se zeleninou. Jinak luštěninovou 

pomazánku jste dětem připravili pouze jednou, doporučená četnost je však 4x za měsíc. Nižší 

nabídku máte také u celozrnného pečiva a chleba, místo 8x byly tyto potraviny v jídelníčku 

zastoupeny pouze 4x. Dále připomínáme, že při zařazení mléka a mléčných nápojů je nutné 

dbát na jejich snášenlivost s přesnídávkou či svačinou, např. k  rybičkové a masové 

pomazánce není mléko zrovna tím nejvhodnějším nápojem. Pro vaši informaci ještě uvádíme, 

že na odpolední svačiny připadá jen 10% z celkové denní výživové dávky, proto mohou být 

svačiny lehké, více obohacené o ovocné a zeleninové saláty nebo luštěninové pomazánky. 

Z hlediska zdravé výživy je tento druh pomazánek určitě hodnotnější než pomazánky masové, 

ty je zbytečné podávat zvláště v případě, že k obědu bylo připravováno maso. Zkuste ještě 

prostřídat pomazánkové máslo a Ramu s obyčejným máslem. 

 

Polévky: 

Skladba polévek je pěkná, převažují polévky zeleninové, za což vás chválíme. Luštěninovou 

polévku podávejte dětem každý týden, protože luštěniny podané v malém množství jsou 

velmi dobře stravitelné a dodávají strávníkům vhodným způsobem minerální látky i 

komplexní sacharidy včetně vlákniny. Kladně hodnotíme i zařazování různých druhů 
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obilných zavářek, ve sledovaném období byly zařazeny bulgur, kuskus, kroupy a jáhly. 

Nabídku polévek můžete rozšířit i o polévku drožďovou nebo rybí. 

 

Hlavní jídla: 

Většina hlavních pokrmů je masových,  vedle klasicky zastoupených  druhů jako je vepřové, 

hovězí, kuřecí a rybí maso je jídelníček zpestřen o maso krůtí a králičí, což je z výživového 

hlediska zcela správné. Doporučenou pestrost  jste dodrželi u všech druhů masa, luštěnin i 

sladkých pokrmů, správně jste z jídelníčku dětí vyřadili  uzeniny a uzené maso. Požadovanou 

frekvenci jste však nesplnili u bezmasých pokrmů a to včetně luštěnin, které by se dětem měly 

připravovat každý týden. Bezmasý pokrm jste zařadili pouze 2x. Za chléb podávaný 

k luštěninám vás chválíme, pokrm můžete doplnit ještě o zeleninový salát. Takto zvolená  

kombinace je z důvodu, že pro dobré využití bílkovin z luštěnin je nutná jejich kombinace 

s obilovinou, pak se získá bílkovina stejně kvalitní jako je bílkovina živočišná. Zkuste do 

vašeho jídelníčku zařadit i pokrmy s menším množstvím masa tzv. polomasité. V dnešní době 

jsou naše normy předimenzované a živočišných bílkovin dostávají děti mnoho, proto je 

žádoucí pro děti připravovat i pokrmy s nižším obsahem masa a pokrmy bezmasé.  Navýšit 

můžete i maso rybí, které bylo podáváno 2x.  Ryby v sobě mají mnoho zdraví prospěšných 

látek, které pomáhají zamezit vzniku některých onemocnění, obsahují minerály jako je 

vápník, selen, železo, zinek, hořčík a vitamíny A a E rozpustné v tucích, stejně jako vitamín 

D. 

 

Přílohy:   

Lze je hodnotit pozitivně, neboť je dodržována jejich doporučená pestrost i četnost. Líbí se 

nám, že při přípravě pokrmů  preferujete kvalitní loupanou rýži paraboiled. Uvítáme i  

zařazení jiných druhů příloh jako jsou semolinové, cizrnové nebo bramborové těstoviny, 

kuskus, bulgur, rýže tří barev, celozrnné pečivo apod. Chválíme vás za snahu obohatit 

pokrmy o luštěninu, konkrétně u bramborového guláše a krůtího rizota. Přílohám z brambor 

již v současné době nevěnujeme takovou pozornost, protože s jejich plněním nebyl problém. 

 

Zelenina a ovoce: 

Oceňujeme vaši snahu zařadit zeleninu jako součást polévek i hlavních pokrmů, je to jedna 

z cest, jak děti přimět ke konzumaci zeleniny. U obědů  nám přesto chybí větší nabídka 

čerstvé zeleniny a zeleninových salátů (jsou zde pouze 4x, doporučená frekvence je 8x za 

měsíc).  Přitom je mnoho pokrmů, ke kterým by se zeleninový salát hodil např. k vepřovému 

na kmínu s bramborem, k zapečenému krůtímu masu s těstovinou, ke krůtímu soté 

s bramborem nebo ke krůtímu luštěninovému rizotu. Frekvence tepelně upravované zeleniny 

byla splněna, což hodnotíme pozitivně. Pro zachování vitamínů i nutriční hodnoty pokrmu 

doporučujeme připravovat zeleninu také formou krátkodobé šetrné tepelné úpravy např.  

napařováním nebo blanšírováním. Zkuste dětem podávat také nesterilované kysané zelí, 

neboť oživuje střevní mikroflóru a zlepšuje imunitu v celém organismu. Jinak i u obědů platí, 

že je nutné volit vhodnou kombinaci ovoce či zeleniny s hlavním pokrmem,  k sladkému 

pokrmu přidávejte raději ovoce než zeleninový salát. 

 

Pitný režim: 

Dle jídelníčku jsou součástí každého pokrmu vždy nápoje. Děti mají denně na výběr sladký i 

nesladký nápoj, v případě mléčného nápoje i nápoj nemléčný včetně čisté pitné vody nebo 

vody ochucené plátky citrusových plodů.  
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Návrhy na změnu: 

 každý týden zařadit do přesnídávek  nebo svačin luštěninovou  pomazánku 

 odpolední svačiny více obohatit  o ovocné a zeleninové saláty nebo mléčné výrobky 

 u přesnídávek a svačin zvýšit nabídku celozrnného chleba a pečiva   

 dodržet doporučenou frekvenci při podávání bezmasých jídel (včetně luštěnin, pokud 

jsou nabídnuty bez masa) 

 obědy doplnit o čerstvou zeleninu, zeleninové saláty i ovoce    

 

 

Závěr hodnocení: 

Na základě předložených podkladů lez konstatovat, že pestrost posuzovaných jídelníčků je na 

výborné úrovni. I přesto lze při výběru pokrmů provést ještě některé pozitivní změny. 

Bereme v úvahu i skutečnost, že jde o jídelní lístek ze zimního měsíce, kdy čerstvé ovoce a 

zelenina jsou pro vás finančně méně dostupné. Jinak se nebojte experimentovat, zkuste hledat 

i nové recepty s možností kombinace více skupin potravin. Je mnoho aspektů, kterými byste 

se při sestavování jídelníčků měli řídit. Věříme, že si s nimi poradíte a svým pozitivním 

přístupem k ozdravění jídelníčku vykonáte práci prospěšnou pro zdraví dětí. Přejeme Vám při 

vaší práci mnoho spokojených malých strávníků. 

 

Děkujeme za poskytnuté materiály a těšíme se na další spolupráci.  

 

S pozdravem  

 

 

    

 

 

               MUDr. Jana Pilnáčková   

                                                                    Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých 
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