
Stanovisko vedenia školy a pedagogických zamestnancov MŠ  k záverom 

prieskumu spokojnosti rodičov so stravou v materskej škole 

 

            Zabezpečovanie stravy pre deti  a žiakov v školách a školských zariadeniach upravuje 

zákon č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákon č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

vyhláška MŠ SR 330/2009Z.z. o zariadení školského stravovania a vyhláška MZ SR                     

č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania . 

            Výroba jedál sa uskutočňuje podľa materiálno – spotrebných noriem pre školské 

stravovanie vydaných ministerstvom školstva,  odporúčaných výživových dávok podľa 

vekových kategórií stravníkov , finančných podmienok na nákup potravín a  zásad                 

na zostavovanie jedálnych lístkov. 

 V rodine deti získavajú na základe osobného príkladu rodiča vzťah nielen k  zdravej výžive, 

ale aj zdravému spôsobu života vôbec. 

Do materskej školy prichádzajú deti s rôznymi stravovacími návykmi. Niektoré sú vyberavé 

v jedle , odmietajú zeleninové či mäsové jedlá, iné zjedia všetko, čo sa im ponúkne.  

          V oblasti výchovy a vzdelávania propagáciou zdravého životného štýlu vedieme deti 

k zlepšeniu stravovacích návykov. Individuálnym prístupom a motiváciou sa snažíme, aby 

každé dieťa bez rozdielu zjedlo aspoň časť ponúkaného jedla. Podporujeme zdravú výživu  

a nebránime sa zavádzaniu prvkov zdravej výživy do jedálneho lístka detí. Nie je to však ľahká 

úloha, lebo často deti odmietajú určitý druh jedla bez toho, aby ho aspoň ochutnali.  

         Vážime si záujem pani Ďuriančikovej o stravovanie  detí v materskej škole, ale podľa 

prieskumu sme zistili, že len nepatrná časť rodičov sa zapojila a vyjadrila svoj názor               

na podávanie stravy v materskej škole. Pri posudzovaní  nespokojnosti rodičov so stravou 

vychádzame zo skutočnosti, že rodičia nemali možnosť ochutnať kvalitu podávaného jedla 

a to, že dieťa niektoré jedlo nezje, neznamená , že je zle a nekvalitné. Ak sa  rodič  vyjadril, že 

je nespokojný,  znamená asi , že je nespokojný so zložením surovín z ktorých sa jedlo 

pripravuje. Skupina rodičov uprednostňuje  pri príprave jedla  iné suroviny aké sa bežne 

používajú vo väčšine domácnosti ( ryžu natural, sóju, celozrnnú múku a výrobky z nej). 

Väčšina detí navštevujúcich materskú školu nie je zvyknutá na ich chuť a preto nemôžu  

tvoriť  podstatnú časť nášho  jedálneho lístka.  

        Z vlastnej skúsenosti vieme, že aj nám dospelým nechutí vždy všetko rovnako. Tak je to 

aj s deťmi. Ak môžem zovšeobecniť poznatky získané od triednych učiteliek, tak deti 

prijímajú ponúkanú stravu dobre. Porcie sú primerané veku detí – majú možnosť dostať ešte 

prídavok ( nie je dňa, čo by túto možnosť niektoré deti nevyužili). Rodičia majú možnosť 

každý deň sa informovať u triednych učiteliek čo a ako ich dieťa jedlo. 



Stanovisko k navrhovaným jednotlivým krokom  

( nie opatrení – tie nám môže dávať len kontrolný a nadriadený orgán ) 

1. Aj napriek tomu, že zriadenie stravovacej komisie nie je v súčasnosti v zmysle žiadnej 

legislatívy, súhlasíme s jej vytvorením. Členom komisie bude zástupca dodávateľa 

stravy, zástupca vedenia školy, zástupca pedagogických zamestnancov a zástupca 

rodičov. 

Základný jedálny lístok zostavuje odborná zamestnankyňa firmy PINO ,s.r.o v súlade 

s materiálno-spotrebnými normami, odporúčaných výživových dávok podľa vekových 

kategórií stravníkov, zásad na zostavovanie jedálnych lístkov s prihliadnutím               

na nutričnú hodnotu jednotlivých surovín.  

V ojedinelých prípadoch ho po konzultácii so zamestnancom firmy PINO, s.r.o 

aktuálne upravujeme. 

 

2. Dodávateľ stravy môže zaradiť do jedálneho lístka len jedlá , ktoré sú uvedené 

v materiálno-spotrebných normách vypracovanými tímom odborníkov pod záštitou 

ministerstva školstva. 

3. S dodávateľom stravy budeme rokovať o navrhovaných zmenách tak, aby zásadne 

nebola narušená skladba jednotlivých jedál a bola prípustná všetkým deťom.  

4. Dodávateľa stravy požiadame o novú kalkuláciu v prípade zavedenia zmien . 

Podporovať budeme hlavne tie zmeny, ktoré si nevyžiadajú cenové navýšenie 

stravnej jednotky. 

5. Stravná jednotka sa v súčasnosti skladá z  príspevku zákonného zástupcu dieťaťa       
vo výške nákladov na nákup potravín  a režijných nákladov 1,56 € a z príspevku 
zriaďovateľa , ktorý je určený všeobecne záväzným nariadením –  1,26 €. 

 
6. So zriaďovateľom budeme rokovať po predložení návrhu od dodávateľa stravy. 

7. V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, prílohy 

č.1 citujem: 

 Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej 

prevádzke jedálny lístok obsahuje 

a) dve hlavné mäsové jedlá, 

b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením, 

c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové 

Za hlavné jedlo sa považuje obed, desiata a olovrant sú doplnkové jedlá. Doplnkové 

jedlá sa vyberajú na základe odporúčaných výživových dávok podľa vekových 

kategórii. 

8. Postupné zaraďovanie nátierok s obsahom strukovín  prekonzultujeme 

s dodávateľom stravy. 

9. Pitný režim je zabezpečený v každej triede. Deti majú možnosť pitia vody v priebehu 

celého dňa. 



10. Deti dostávajú ovocie denne, ktoré zabezpečuje dodávateľ stravy a firma Fresco s.r.o 

v rámci projektu Školské ovocie. 

11. Zeleninu dostávajú deti denne. V rámci hlavného jedla ako prílohu . Na desiatu 

a olovrant deti dostanú zeleninu na chlebík a na tanieri je pripravené ďalšie 

množstvo, ktoré je podávané deťom podľa záujmu. Sú deti, ktoré odmietajú surovú, 

ale aj varenú zeleninu. 

12. Uvádzanie dodávateľa mäsa v jedálnom lístku dohodneme s dodávateľom stravy. 

13. Výchovu a vzdelávanie detí uskutočňujeme podľa školského vzdelávacieho programu 

Hravé sovičky. Jeho ciele sú zamerané aj na výchovu deti k zdravému životnému 

štýlu. V učebných osnovách máme rozpracovanú tému zdravia. Prostredníctvom 

edukačných aktivít , aktivizujúcich metód výchovno-vzdelávcej činnosti 

a v neposlednom rade zážitkovou formou učenia sa približujeme deťom význam 

zdravia, jeho ochrany  a prevencie pred chorobami. V spolupráci s dodávateľom 

stravy sme uskutočnili Týždeň zdravej výživy, pozitívny ohlas mal aj Deň jablka.  

               V priebehu celého roka sa triedne učiteľky individuálne venujú deťom v čase  

              podávania stravy a vedú ich k správnym stravovacím návykom.  

Radi vytvoríme priestor na  neformálne stretnutia rodičov ,kde si môžu rodičia aj 

pedagogickí zamestnanci vzájomne vymeniť skúsenosti v rámci zdravej výživy. 
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