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Závěrečná zpráva k realizaci seminářů "Implementace systému dietního stravování"  

V průběhu měsíců únor – březen 2016 bylo realizováno 9 seminářů pro vedoucí školních jídelen 
jednotlivých městských částí. Semináře za podpory MHMP organizovala Asociace zřizovatelů školních 
jídelen, z.s. Obsah seminářů byl zaměřen na nové informace v oblasti školního stravování a na 

praktické informace k implementaci systému dietního stravování. Přednášejícími byli odborníci 
z oblasti školního stravování a specialisté na implementaci dietního stravování – RNDr. Jitka 

Krmíčková (MŠMT), Bc. Alena Chládková (ČŠI), Mgr. Tamara Starnovská (ČAS-VNP), Dana Šímová (NT) 
a zástupci krajské hygienické stanice.     

Součástí realizace seminářů bylo dotazníkové šetření s cílem zjistit:             

a) Spokojenost s uskutečněným seminářem z hlediska odbornosti a přísunu aktuálních a 
ucelených informací      

b) Zájem o další vzdělávání a témata případných školení  
c) Způsob vzájemné spolupráce a komunikace mezi vedením školy a vedením školní 

jídelny; existence vzájemné spolupráce při edukaci žáků k zdravému životnímu stylu 

d) Vytipování nejméně a nejvíce oblíbených pokrmů v zařízení školního stravování  

 

Výsledky šetření budou dále využity pro další realizaci vzdělávacích seminářů pro vedoucí 
pracovníky škol a pro pracovníky školních jídelen. 

 

Zpracoval: AZSJ, Praha 1. 3. 2016 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vážená paní, vážený pane, 

chtěla bych Vám moc poděkovat za uspořádání pracovního semináře pro vedoucí školních jídelen.  

Seminář měl velký úspěch a pozitivní ohlasy. 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Jana Zacharová 

vedoucí odboru školství a kultury MČ Praha 5 

jana.zacharova@praha5.cz  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vážená paní,  vážený pane 

děkujeme za organizaci semináře ke školnímu stravování, který byl u nás uspořádán pro vedoucí 
školních jídelen.  
Seminář měl ohlas a byl pracovníkům škol přínosem.  
 

 

S pozdravem 

Ivana Malínská 

samostatný odborný referent odboru školství a kultury 

Úřad městské části Praha 11 

Vidimova 1324 

149 41 Praha 415 
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Dobrý den, 

 

vzhledem k tomu, že setkání vedoucích školních jídelen, které proběhlo v únoru tohoto roku, mělo 
velký úspěch, který byl zřejmý i z dotazníkového šetření , měli bychom zájem do budoucna (od 
školního roku 2016/2017)  o obdobná  setkání i pro vedoucí pracovníky základních a mateřských škol 
na naší městské části. 

 

Děkuji a přeji Vám příjemný víkend 

 

S pozdravem 

Lenka Doležalová 

referent školství 

 

Úřad městské části Praha 15 

Boloňská 478/1 

10900  Praha 10 
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