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V Praze dne 12. 9. 2016 

 

Vážený pane ministře, 

Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s. (AZŠJ)na podnět ředitelů a zřizovatelů škol/školských zařízení             
porovnala a zjistila přidané hodnoty, ale také slabá místa dvou „zdravých projektů“, které jsou v současné době                
mediálně výrazně propagovány. Jedná se o projekt Státní zdravotního ústavu (SZÚ) „Zdravá školní jídelna“ a               
projekt soukromé iniciativy „Skutečně zdravá škola“. Porovnání bude zveřejněno na našich webových            
stránkách.  

Situace v rámci systému školního stravování je v současnosti velmi diskutovaná. Na jedné straně jsou tu              
ministerstva, která se svými aktivitami směrem ke standardizaci kvality a služeb v rámci školního stravování              
snaží zachovat jedinečnost celého systému, na straně druhé jsou tu různé iniciativy, které s více či méně                
kvalitním odborným zázemím do systému školního stravování vstupují a snaží se jej ovlivnit. Tyto snahy jsou                
velmi intenzivně vnímány nejen školami a zřizovateli, ale i širokou veřejností. Jedná se bohužel i o snahy, které                  
jsou v přímém rozporu s tím, o co se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci               
s Ministerstvem zdravotnictví (MZ) dlouhodobě snaží. Zároveň dochází i k odlišným komentům ze strany MZ             
např. v otázce spotřebního koše, jeho nadčasovosti či naopak potřebě změn v něm. Situace je komplikovaná a               
vede ke štěpení školních jídelen na několik skupin, z nichž každá je zaštiťována odborníky i pseudoodborníky.               
Obáváme se, že pokud tato situace bude přetrvávat delší dobu, bude jejím výsledkem rozpad celého systému                
školního stravování.  

- Dle realizátorů projektu Skutečně zdravá škola je nutné změnit jak závazná výživová doporučení pro              
školní jídelny (především posílit množství zeleniny, ovoce a luštěnin, snížit spotřebu masa, sjednotit             
mléko a mléčné výrobky), tak aktualizovat výživovou pyramidu. 

- MZ sice deklaruje, že spotřební koš není potřeba měnit a jeho případné nedostatky lze odstranit               
aplikací Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši a Metodického           
návodu Ministerstva zdravotnictví ČR k hodnocení výživových ukazatelů školního stravování pomocí           
spotřebního koše, ale zároveň z řad odborníků na výživu ( např. vyjádření pana doc. MUDr. Pavla              
Dlouhého, Ph.D. a paní Mgr. Alexandry Košťálové v Hospodářských novinách ze dne 5. 8. 2016 v článku:                 
„Školní jídelny vaří podle starých norem, čeká je změna“) jsou slyšet prohlášení o tom, že spotřební koš                 
je zastaralý a chystají se změny. 

 
Stávající situace vede k nebývalým tlakům médií, veřejnosti a rodičů na školní stravování a tím má negativní                 
dopad na celkový systém školního stravování. V konečné fázi na tuto nejednotnost doplácí pracovníci školních               
jídelen, kteří se formují do názorových táborů, v závislosti na síle přesvědčovacích metod.  
 
MZ je společně s MŠMT zodpovědné za systém školního stravování, který je jedinečný a unikátní. Neschopnost               
jasného stanovení pravidel (výživových norem) je ale spouštěcím impulsem k jeho rozpadu. Z tohoto důvodu             
bychom Vás chtěli požádat o stanovisko ke spotřebnímu koši, zda bude zachován ve stávajícím znění či musí                 
dojít k jeho úpravám. Pokud ano, v jakém časovém horizontu se s úpravou počítá.  
 
S pozdravem 
 
Mgr. Daniel Štěpán - místopředseda 
 
Na vědomí: 
Svaz měst a obcí, Česká školní inspekce, Asociace krajů, Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města               
Pardubic, Magistrát města Ostrava, Magistrát města Olomouce, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad             
Ústeckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje 
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