
Vážení rodiče, 

od 16. února do 31. března 2016 jsme Vás pozvali do školní jídelny ke společnému obědu s Vašimi dětmi. 

Této akce se zúčastnilo 32 rodičů a prarodičů našich žáků a bylo vydáno 37 obědů. Emailem jste nám poslali 

následující hodnocení, za které Vám děkujeme. Hodnocení otiskujeme nezkrácené, smazali jsme podpisy, 

neboť jsme se s rodiči nedomlouvali na zveřejnění na stránkách školy. Tuto akci budeme opakovat i na 

začátku příštího školního roku. 

Dana Paravanová, vedoucí školní jídelny 

 

1. OBĚD  VÝBORNÝ – VŠE MNĚ CHUTNALO, NEMÁM ŽÁDNÉ PŘIPOMÍNKY 

2. Dobrý den, paní Paravanová, 
  

na Vaši žádost posílám hodnocení dnešního obědu ve škole. 
Celá jídelna na nás působila moc dobře, bylo tam krásně čisto a příjemně. Velmi se nám taky líbil 
salátový a ovocný bar a nápoje, které nebyly nijak přeslazené. Polévka byla taky výborná. Z jídel jsme 
měli 1 i 2. Obě jídla chutnala dobře. Pokud bychom je srovnali s podobnými jídelnami, které známe, 
tak bychom je zařadili k lepšímu standardu. Nejsme schopni posoudit, jaké má jídelna ZŠ možnosti v 
nakupování surovin, např. od regionálních pěstitelů apod., myslíme, že čerstvost a kvalita potravin se 
odráží na celkovém výsledku. 
Celkově jsme s jídelnou spokojení. Moc se nám líbí, že myslí na kvalitu stravování žáků a dává možnost 
vyjádření se rodičům. Připadne nám super, že hledáte, v čem byste se mohli posunout dále. Kdybyste 
měla zájem, posílám odkaz na stránky, kde podporují jídelny, které mají zájem o zkvalitnění školního 
stravování:   http://www.skutecnezdravaskola.cz/ 
 V případě, že byste se jako škola v budoucnu rozhodli do programu zapojit a potřebovali podporu ze 
strany rodičů, moc rádi se zapojíme a s čímkoliv pomůžeme. 
 Ještě jednou děkujeme za možnost u Vás poobědvat a přejeme hezký den. 

 

3. Dobrý den, 
minulý týden ve středu jsem byla v jídelně na ochutnávce obědu. Polévka zelňačka byla výborná, rybí 
špíz byl taktéž dobrý i když jsem si ho dávala jako "zdravější" jídlo a bezmasé. Takže mě trochu 
překvapila slanina  a možná velké plátky cibule, ale to je jenom můj osobní názor,  jinak jsem byla 
spokojená. Buchtičky s krémem byly už jenom sladká výborná tečka. Nabídka salátů byla dobrá, kdo 
chce, ten si něco vybere :-). 

4. Dobrý večer, 
slibovala jsem Vám svoji odezvu na páteční oběd u sestry ve škole. Musím říci, že porce byla 
dostačující, chuťově bylo jídlo velmi dobré a velmi oceňuji salátový pult a výběr ze dvou nápojů. Co 
mě mrzí je, že hlavní jídlo bylo studené. A když jsem se sestry ptala, jestli se jí to už někdy stalo, tak 
odpověděla, že se to stává dost často. Až na tento nedostatek, jsem byla velmi spokojená. 
S pozdravem 

 
 
5.  Dobrý večer p. Paravanová, 

chtěli bychom Vám a hlavně kuchařkám poděkovat za výborné jídlo, které jsme mohli dne 23. 3. 2016 
ochutnat. Žemlovka výborná, ty kousky ovoce supr, celkové složení, vzhled a chuť na 1. Druhé jídlo 
chuťově taky dobré, ale bylo více kořeněné pro děti. Hodnocení tohoto jídla bylo naší rodinkou 
označeno známkou 1-2. Těmto jídlům není co vytknout. Přejeme Vám hodně spokojených strávníků. 
 

 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/


6. Dobrý den,  
zasílám vám vyjádření manželů XY, kteří se zúčastnili jako prarodiče jedné akce co pořádala školní 
jídelna - rodiče i prarodiče mohli přijít ochutnat a poté se podělit o jejich názor. 
Manželé XY byli velice spokojeni, jídlo bylo chutné a cena vůči porci přijatelná. Byli nesmírně 
spokojeni jak s tím, jak se kuchařky chovaly k dětem, ale také s tím, jaká byla kvalita jídla. Tehdy byla 
špenátová polévka, řízky kuřecí a bramborová kaše. XY vám také děkuji za to, že jste umožnili rodičům 
ochutnat to, co platí rodiče svým dětem na oběd, ne každá škola tohle umožní. 
S přáním krásného dne a úspěšného dalšího školního týdne 

 
 

7. Dobrý den,  

tento týden jsem využila možnosti obědvat v jídelně ZŠ  Za Alejí spolu se svým synem a byla jsem 
velmi spokojená.  Jídlo bylo chutné, nebylo přesolené a kořeněné (a také podle mě dobře stravitelné, 
nemám dobrý žaludek a hned tak něco nesnesu), líbí se mi  výběr salátů a citronová voda namísto 
sladké šťávy. Jídelna je čistá, útulná. Ze zkušenosti ze zahraničí vím,  že normální teplé jídlo pro 
školáky není všude až taková samozřejmost jak by se mohlo zdát. 

 
 
8. Dobrý den, 

oběd (jáhlová kaše) mi velmi chutnal. Stejně tak i polévka. Nemám výtky. 

 

9. Dobrý den paní Paravanová,  

zasílám krátkou zpětnou vazbu k akci obědvejme společně. 

Celkem jsem ve školní jídelně ochutnal 3 obědy a byl jsem příjemně překvapen. Všechna tři jídla, která 

jsem měl možnost ochutnat (svíčkovou, hovězí plátek s bulgurem a špíz) jsem snědl s chutí. Oceňuji 

možnost využít vynikajícího salátového baru – vyzkoušel jsem namícháním všechny varianty a byl 

jsem nadmíru spokojen. Líbilo se mi také, že nápoje nebyly příliš sladké. Chtěl bych také zmínit paní 

kuchařky při výdeji i při odevzdávání jídla, které byly velmi příjemné a rozdávaly jídlo s úsměvem. 

Oceňuji také přítomnost ubrousků na stole – to za nás nebývalo.  

Abych nebyl jen nudně pozitivní, tak jedinou výtku bych snad měl k polévkám, které mě osobně přišly 

trochu vodové, ale nejspíš to bude tím, že jsem „polévkový“ a potrpím si raději na silné vývary než na 

hlavní jídlo.  

Jsem bývalý žák Vaší školy a musím říci, že se v jídelně i jinde od dob mého působení ve škole Za alejí 

změnilo mnoho k lepšímu.  

              Hezký den. 

 

10.   Dobrý den paní Paravanová, 

 

jak jsem slíbila, píši Vám, jak se mi chutnal oběd ve škole v rámci akce "oběd s dětmi". Velice 

pozitivně hodnotím tento skvělý nápad. Jednak proto, že vím od obou svých dětí, že se v jídelně 

výborně vaří a také proto, že je to cesta, jak propojit rodiče s dětmi a školou. Moc se mi líbilo, že 

jsem mohla poobědvat spolu se synem a jeho kamarády. Vzali mě ke stolu, ukázali mi, jak to 



chodí. No a co se týká jídla samotného, polévka byla dýňová, chutnala mi. Holandský řízek a 

bramborová kaše byla také dobrá, porce byla velká. Se salátem jsem byla také velice spokojená. 

Škoda, že syn není jedlík, který by to jídlo dokázal docenit. I prostředí jídelny je pěkné, světlé, 

prostorné. Opravdu nemám, co bych vytkla. Dcera velmi ráda na jídelnu vzpomíná, nosila nám 

buchty, tenkrát bylo možné objednat jakoby buchty navíc domů. To bych teď také ocenila. 

 

Rozhodně děkuji za tuto akci. Doufám, že někdy zopakujete. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 


