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I. PRAVIDELNOST

IV. PŘÍPRAVA

·kolní jídelna ve spolupráci se ‰kolou
• zaji‰Èuje pravideln˘ stravovací reÏim ÏákÛ
• dle podmínek nabízí ÏákÛm svaãiny
(jak dopolední, tak odpolední)
• pomáhá dodrÏovat vhodn˘ interval mezi jídly,
kter˘ by nemûl b˘t del‰í neÏ 3 hodiny

·kolní jídelna
• dává pﬁednost ãerstv˘m surovinám, vyuÏívá dle moÏností
sezónní a regionální potraviny
• pouÏívá mraÏenou a su‰enou zeleninu a bylinky, omezuje
konvenientní v˘robky (polotovary) a dochucovací pﬁípravky
• naplÀuje spotﬁební ko‰ a dodrÏuje zásady
sestavování jídelních lístkÛ

II. PESTROST
Jídla pﬁipravovaná ‰kolní jídelnou
• jsou pestrá, chutná, zdraví prospû‰ná
a ÏákÛm vhodnû nabízená
• jsou sloÏena ze v‰ech pater Pyramidy v˘Ïivy pro dûti
• jsou pﬁipravena tak, aby obûd vÏdy obsahoval
minimálnû jednu porci ovoce nebo zeleniny,
svaãina alespoÀ ãást porce

III. PŘIMĚŘENOST
·kolní jídelna
• vhodnû motivuje dûti ke konzumaci ménû
tradiãních potravin
• nabízí dûtem neznámé nebo ménû oblíbené
potraviny nejprve jako souãást pokrmu, pﬁílohy,
zeleninové oblohy ãi salátu
• kombinuje tradiãní potraviny s ménû obvykl˘mi
(napﬁ. bramborovou ka‰i s pohankou, karbanátky
s ovesn˘mi vloãkami nebo lu‰tûninami,
houskové knedlíky s celozrnnou moukou)

V. PRAVDIVOST
·kolní jídelna
• vhodnû propaguje ‰kolní stravování, je vstﬁícná vÛãi
strávníkÛm a jejich rodiãÛm
• podílí se na utváﬁení stravovacích návykÛ
a v˘znamnû ovlivÀuje v˘Ïivové chování dûtí
• je souãástí vzdûlávacího systému ‰koly, podle moÏností
je zapojena do v˘uky a tím posiluje v˘znam a hodnotu
‰kolního stravování

VI. PITNÝ REŽIM
·kolní jídelna
• nabízí kaÏd˘ den pitnou vodu, a to v co nejatraktivnûj‰í
podobû (pﬁimûﬁenû chladnou a ozdobenou napﬁ. oloupan˘m
citronem, pomeranãem, mátou, meduÀkou)
• nabízí dal‰í nápoje, které jsou zcela vhodné pro dûti
(napﬁ. slabé ãaje, ﬁedûné ovocné ‰Èávy a dÏusy)
• nabízí pﬁednostnû neochucené mléko nebo mléãn˘
nápoj typu kakao ãi bílá káva
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