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V součinnosti se z řizovatelem školní jídelny 

realizujeme pr ůzkum za ú čelem zvýšení kvality 

a komfortu stravovaní ve školních jídelnách. 

 
První stranu vyplní rodič, další část vyplní dítě společně s rodičem a v poslední časti 

dotazníku je prostor k vyjádření rodičů.  

 

Prosíme, vyplňte informace pravdivě, data z dotazníků budou vyhodnocena 
hromadně. Vyplnění dotazníku je anonymní. S výsledky vyhodnocení budete 
seznámeni prostřednictvím pedagogů. 
 
                                        POKYN: Odpovědí zakroužkujte nebo označte křížkem. 

Chodí Vaše dítě na obědy ve škole? 1 Ano 2 Ne 

 

Rozhodnutí, že Vaše dítě chodí /nechodí na obědy, je 

Vaše rozhodnutí nebo přání Vašeho dítěte? 

1 Moje 

rozhodnutí 
2 Přání dítěte 

3 Jiný 

důvod 

 

Jaký je konkrétní důvod, proč Vaše dítě chodí /nechodí na obědy? 

Uveďte prosím všechny důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly. 

  

POKYN: Pokud Vaše dítě na obědy nechodí, přejděte na otázku „Jak často nakupujete v následujících 

typech obchodů?“. 
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Hodnocení spokojenosti  - děti 
 

POKYN: Prosím, pomozte Vaší dceři / synovi s vyplněním následujících otázek. 

Chutná ti jídlo, které v jídelně dostáváš? 

1 

Ano, většinou mi chutná  

   2    3       4 5 

Ne, obvykle mi nechutná 

 

Láká tě jídlo tím, jak vypadá na talíři? Máš chuť ho sníst? 

1 

Ano, jídlo vypadá lákavě 

   2    3   4 5 

Ne, jídlo mě obvykle neláká 

 

Stačí ti množství jídla, které dostáváš? 

1 

Ano, množství jídla je dostatečné 

   2    3       4 5 

Ne, často mívám hlad 

 

Jak hodnotíš kvalitu surovin, z kterých se obědy připravují? 

Zelenina a ovoce, které dostáváš, jsou čerstvé,  maso je libové… 

1 

Kvalita surovin je dobrá, vyhovuje mi 

   2    3       4 5 

Kvalita surovin mi nevyhovuje 

99 Kvalita surovin je mi jedno 

 

Jak hodnotíš chování kuchařek a jejich přístup k vám, žákům? 

1 

Přístup kuchařek je příjemný 

   2    3       4 5 

Chování kuchařek se mi nelíbí 

99 Přístup kuchařek je mi jedno 

 

Jak hodnotíš rychlost výdeje a fronty ve školní jídelně? 

1 

Rychlost je dostatečná, nečekáme 

příliš dlouho 

   2    3       4 5 

Čekám příliš dlouho 

99 Čekání na oběd je mi jedno 

 

Jak hodnotíš čistotu ve školní jídelně, ať už se jedná o čistotu prostředí nebo nádobí? 

1 

Čistota je dostatečná 

   2    3       4 5 

Čistota je NEdostatečná 

99 Čistota ve školní jídelně je mi jedno 
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Je nabídka jídel, z kterých si každý den vybíráš, dostatečná, nebo bys chtěl/a mít širší výběr? 

1 

Nabídka je dostatečná 

   2    3       4 5 

Chtěl/a bych mít možnost 

vybrat si z více jídel 

99 Nabídka jídel je mi jedno 

 

Je nabídka nápojů, z kterých si každý den vybíráš, dostatečná, nebo bys chtěl/a mít širší výběr? 

1 

Nabídka je dostatečná 

   2    3       4 5 

Chtěl/a bych mít možnost 

vybrat si z více nápojů 

99 Nabídka nápojů je mi jedno 

 

Jak jsi celkově spokojený/á s Vaší jídelnou? Oznámkuj prosím Vaši jídelnu jako ve škole. 

1 

nejlepší 

   2    3       4 5 

nejhorší 

 

 

Co se ti na Vaší jídelně NElíbí? Co bys chtěl/a změnit? 

 

 

 

 

 

 

Teď mi prosím řekni, jak jsi spokojený /á s Vaší jídelnou. 

Co se ti na Vaší jídelně líbí? Co bys chtěl/a, aby zůstalo stejné? 
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Hodnocení spokojenosti  - rodiče 

Stačí Vašemu dítěti množství jídla, které dostává, nebo si obvykle stěžuje, že má hlad? Jde nám o 

velikost porcí, nikoliv o šíři nabídky jídel. 

1 

Ano, množství jídla je dostatečné 

   2    3       4 5 

Ne, syn / dcera často mívá hlad 

 

Je podle Vás nabídka jídel, z kterých si každý den žáci vybírají dostatečná, nebo byste uvítal/a širší 

výběr jídel / možnost výběru? 

1 

Nabídka je dostatečná 

   2    3       4 5 

Chtěl/a bych mít možnost 

vybrat si z více jídel 

99   Nabídka jídel je mi jedno 

 

Jak jste celkově spokojený/á s jídelnou, kde se Vaše dcera /syn stravuje? Oznámkujte prosím jídelnu 

jako ve škole. 

1 

nejlepší 

   2    3       4 5 

nejhorší 

 

Jak hodnotíte systém nákupu a objednávání jídel z Vašeho pohledu jako rodiče? 

1 

Systém je naprosto vyhovující 
   2    3       4 

5 

Systém naprosto NEvyhovuje 

99   Systém objednávání jídel neznám, nejsem schopen/schopna posoudit 

 

Jak hodnotíte systém odhlašování žáka z jídelny v případě jeho nepřítomnosti? 

1 

Systém je naprosto vyhovující 
   2    3       4 

5 

Systém naprosto NEvyhovuje 

99   Systém odhlášení žáka neznám, nejsem schopen/schopna posoudit 

 

Nyní se prosím rozepište, jak jste spokojená /ý s jídelnou, kde se Vaše dítě stravuje. 

Co se Vám na jídelně líbí? Co považujete za pozitivní, co byste chtěl/a, aby zůstalo stejné? 
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Poslední otázka v této části dotazníku se věnuje školním svačinám. Pokud by škola, kterou Vaše dítě 

navštěvuje, nabízela možnost přípravy svačin, měl/a byste zájem tuto službu využít? 

1 Ano, měl/a bych zájem 

o dopolední svačiny 

2 Ano, měl/a bych zájem 

o odpolední svačiny 

(v družině) 

3 Ano, měl/a bych zájem 

o dopolední i odpolední 

svačiny (v družině) 

4 Ne, o tuto službu bych 

neměl/a zájem 

 

POKUD MÁTE ZÁJEM o svačinu/y 

Jaká cena za jednu svačinu, ať už dopolední nebo odpolední, by pro Vás byla přijatelná? 

1 Do 5 Kč 2 6-10 Kč 3 11-15 Kč 4 16-20 Kč 5 21 Kč a více 

 

Co se Vám na jídelně NElíbí? Co považujete za negativní, co byste chtěl/a změnit? 
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Na závěr bychom Vás poprosili o několik statistických údajů, které nám 

pomohou vyhodnotit výsledky průzkumu. 

Jak často nakupujete v následujících typech obchodů?  

                                                   

  Denně 
 4-6 

týdně 

 1-3 

týdně 

 1-2x 

za 14 

dnů 

 Méně 

často 
 Nikdy 

Super market/hyper market       

Místní prodejna potravin, večerka 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Specializovaná lokální prodejna  (pekárna, 

maso uzeniny, zelenina, apod. … ) 
      

BIO prodejna, farmářské trhy       

 POKYN: Označte křížkem. 
 

Je pro Vás rozhodující původ potravin? Myslíme tím, zda 

se zajímáte o to, jaká je země původu potravin, které 

kupujete? 

1 Ano 2 Ne 

 

Je pro Vás rozhodující složení potravin? Čtete složení 

výrobků při jejich nákupu? 

1 Ano 2 Ne 

 

Sledujete množství kalorií, které zkonzumuje Vaše dítě 

během běžného dne? 

1 Ano 2 Ne 

 

POKYN: Označte křížkem. 

Jak často konzumujete doma tato jídla? 

  Denně  4-6 

týdně 

 1-3 

týdně 

 1-2x za 

14 dnů 

 Méně 

často 

 Nikdy 

Hovězí, vepřové maso       

Drůbeží maso       

Ryby, mořské plody       

Mražená jídla, mražené polotovary       

Instantní jídla, polévky, omáčky, konzervy       

Čerstvá zelenina / ovoce       

Tepelně upravená zelenina / ovoce       

Jídla z fast foodů (pizza, burgery....)       
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Na závěr prosím vyplňte několik údajů o Vaší dceři /synovi. 

Trpí Vaše dítě nějakou alergií nebo potřebuje speciální 

výživovou dietu? 

1 Ano 2 Ne 3 
Nechci 

uvést 

 

Pokud ano, můžete nám prosím uvést specifické požadavky na stravování? 

 

 

 
 
99 Nechci 

uvést 

 

Pohlaví dítěte: 1 Chlapec 2 Dívka 

 

Věk dítěte:  

 

Třída: 

    4 5 6 7 8 9 Zaměst

nanec 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodiče:  ……………………………………………………………….. 


