
Představení občanské iniciativy Skutečně zdravá škola

Tom Václavík



Jsme iniciativa rodičů a odborníků, kterým záleží na tom, jak 
se jejich děti stravují. 

Chceme, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví
prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury 
stravování.



Požadujeme revizi Vyhlášky o školním stravování:

• Založení akční skupiny odborníků
• Aktualizace spotřebního koše pro školní jídelny
• Méně cukru a více ovoce a zeleniny
• Vyvážení poměru živočišných a rostlinných 

bílkovin
• Sjednocení mléka a mléčných výrobků do 1 

položky
• Jídla z čerstvých a lokálních surovin
• Tolerance pro děti se speciální dietou
• Omezení prodeje nezdravých potravin ve škole



Prosazujeme vytvoření programu Skutečně zdravá
škola:
Program Skutečně zdravá škola má vizi vytvořit síť škol
po celé České republice, které se zavážou zlepšovat
kulturu stravování. 

Pod kulturou zdravého stravování si představujeme  

- školní jídelny nabízející zdravé a chutné pokrmy připravené
z čerstvých a sezónních produktů nakoupených od zemědělců
nebo potravinářů z regionu, kteří hospodaří šetrným a 
udržitelným způsobem, 

- žáky účastnící se praktického vzdělávání v oblasti jídla.



Přejeme si, aby školy pomáhaly dětem 
získat představu o tom, odkud potraviny 
pochází a porozumět vztahům mezi jídlem, 
které jí, a světem, ve kterém žijí.



Děti by si měly ze školy odnášet znalosti, 
které jim v dospělosti umožní výběr zdraví
prospěšných potravin a schopnost sami si 
připravit chutný a zdravý pokrm.



Co dělají Skutečně zdravé školy? 



Do kuchyně nakupují suroviny od místních 
farmářů, pekařů a řezníků.



V jídelně poskytují chutné a zdravé pokrmy 
připravené z čerstvých sezónních surovin.



Integrují téma jídlo a zdravá výživa do 
školního vzdělávacího programu.



Organizují pro žáky výlety na místní farmy.



Pěstují na školní zahradě vlastní ovoce 
a zeleninu, kterou používají v kuchyni 
a v hodinách vaření.



Nabízí pro žáky hodiny vaření.



V jídelně Skutečně zdravé školy je oběd 
radostnou, společenskou událostí v příjemné
a klidně atmosféře.



Školní stravování je 
obrovská příležitost
pro pozitivní změny.



Školní jídelna je 
největší řetězec 
restaurací v každé
obci a městě. 



Jaká jsou čísla?



USDA

9 000 školních 

jídelen

1 500 000
vydaných jídel 
denně

300 000 000
vydaných jídel 
ročně

Celková útrata za 

suroviny přibližně 10,5 
miliardy Kč ročně



parts

Stravovací návyky se 
vytváří již v dětství.



Proč na tom záleží? 



zdravé jídlo

zdravé děti

zdraví dospělí



Rozvoj udržitelných forem

zemědělství

Prosperující místní
ekonomiky



parts

Školní stravování jako 
vzdělávací nástroj v 
budoucnu ušetří miliardy 
korun v oblasti zdravotní
péče.



parts

Školní stravování je 
zejména důležité pro 
žáky, kteří nejsou doma 
vedeni ke zdravé výživě.



1ze 2
Počet obézních lidí

a lidí s nadváhou v ČR.

Zdroj: VZP



3 x více
Počet obézních dětí a dětí s nadváhou 
v ČR se za posledních 15 let zvýšil 3x. 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky 



Školní kuchyně představují
dostatečnou poptávku pro 
rozvoj udržitelného 
zemědělství a rozvoj 
místní prosperity.



1Kč =1,80 Kč



2,5 x více 

pracovních míst



Zdravé děti. 



Lepší výsledky ve škole.



Prosperující místní
ekonomiky.



Prozíravější využití místních 
zdrojů, včetně přírodních. 



barrels of oil to make one automobile

www.skutecnezdravaskola.cz




