
 
 
 
 

 

3000 Skutečně zdravých škol do roku 2020 

 

Víte, co to je Umeocet? Jaký je rozdíl mezi bílou a tmavou pohankou? A zda dětem chutná? Nevíte? Vy 

jste nebyli na semináři Skutečně zdravá škola!  

 

Děti tloustnou. Co s tím? 

Aktuální průzkumy říkají, že děti se málo pohybují, mají nesprávné stravovací návyky a v populaci 

rychle roste podíl dětí obézních a dětí s nadváhou.  

I to byl důvod, proč se ve čtvrtek 30. března 2017 proměnila Školní jídelna na Nám. Gen. Knopa 

v Žamberku v aulu zaplněnou desítkami účastníků, kterým na Orlickoústecku záleží na tom, co děti 

jedí a jak jim to prospívá.  

 

Zdravě a chutně jíst? Jde to i ve školní jídelně 

Občanská iniciativa Skutečně zdravá škola, z.s. společně s MAS ORLICKO, z.s. zde představila program 

směřující k ozdravení jídelníčků ve školních jídelnách. Jejich receptury vycházejí ze zásad zdravé 

výživy, ale jsou upraveny tak, aby zapadaly do spotřebního koše, kterým se musí školní jídelny řídit. 

Navíc jídla musí dětem zachutnat, jinak se k nim nebudou vracet.  

 

Není to jen o jídle 

Přidanou hodnotou programu je jeho komplexnost, tj. nejde „jen“ o lepší vaření ve školní jídelně, ale 

o získání vztahu k jídlu, poznání, odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují a vyrábějí, a porozumění 

vztahům mezi jídlem, které jíme, a světem, ve kterém žijeme. Školy zapojené do programu nakupují 

čerstvé sezónní suroviny od dodavatelů z regionu, organizují výlety na farmy, začleňují téma 

stravování do vzdělávacího programu, nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče, pěstují v rámci svých 

možností na školní zahradě vlastní bylinky, ovoce či zeleninu a podporují pravidelný přirozený pohyb 

dětí. 

 

Kde se dozvíme víc? 

Důležitou součástí programu je realizace praktických seminářů pro vedoucí školních jídelen a 

kuchařky s výukou vaření z čerstvých regionálních surovin. Jeden takový seminář, tematicky 

zaměřený na přípravu pokrmů z luštěnin, bude ve spolupráci s MAS ORLICKO, z.s. zorganizován 

v průběhu měsíce května. 

 

 



 
 
 
 

 

Nemáme malé cíle 

Iniciativa chce do roku 2020 dosáhnout toho, aby se do jejich programu zapojilo až 3000 českých škol. 

Jejich smělé ambice přišel podpořit i pan doktor Jiří Skalický, poslanec Parlamentu ČR za Pardubický 

kraj. 

Společně s účastníky a hlavně účastnicemi setkání se přesvědčil, že i zdravá kuchyně může být chutná 

a že ji lze připravovat i ve školních jídelnách. Navzdory přísným zdravotním i ekonomickým 

předpisům, které musí vedoucí školních jídelen dodržovat. 

Akce proběhla v rámci aktivit MAP Žamberk/Králíky a MAP Ústí nad Orlicí/Česká Třebová. 

 

             


