
DOTAZNÍK: Hodnocení spokojenosti se stravováním ve školní jídelně Těškovice 

CIZÍ STRÁVNÍCI 

 

Vyhodnocení dotazníků (souhrn): účast v šetření byla 21 cizích strávníků z 41, což je přes 50 %. 

17 strávníků si chodí pro stravu do ŠJ denně, 4 strávníci ve frekvenci odběru stravy 2-4 x do týdne. 

Všichni dotazovaní jsou spokojeni s kvalitou stravy ve ŠJ. Kromě 2 strávníků jsou všichni spokojeni 

se současnou skladbou stravy ŠJ.  20 strávníků je spokojeno s velikostí porcí (18 strávníků zcela). 

1 strávník není zcela spokojen s nabídkou polévek a bezmasých pokrmů. Polovina klientů postrádá 

v jídelníčku větší množství čerstvého ovoce a zeleniny. Všichni cizí strávníci jsou zcela spokojeni 

s přístupem zaměstnanců ŠJ. 2 strávníci si myslí, že cena oběda neodpovídá kvalitě a množství. 

19 strávníků si myslí, že cena oběda odpovídá kvalitě a množství. Všichni souhlasí, že strava ŠJ 

respektuje zásady správné výživy. 13 strávníků by bylo ochotno za zpestření a zkvalitnění stravy ŠJ si 

případně i připlatit. 

Vzešly návrhy na zlepšení skladby jídelníčku viz otázky č. 2, z toho 13 strávníků by neměnilo nic. Cizí 

strávníci dávají přednost masitým pokrmům a zeleninovým pokrmům. Pro seznámení s jídelníčkem 

na další týden využívá 19 strávníků papírový jídelníček a pouze 2 strávníci jídelníček na webových 

stránkách školy. Názvy pokrmů v jídelníčku jsou pro všechny srozumitelné, pro některé ne vždy, ale rádi 

se nechají překvapit, co to bude nakonec za pokrm. Zcela všem strávníkům vyhovuje otevírací doba 

pro odběr stravy ze ŠJ.  

Celkové hodnocení stravování ve ŠJ bylo oceněno 8,6 body z 10 bodů. 

 

 

 



 

 

 
 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Jste spokojeni s kvalitou stravování ve 
ŠJ? 

14 7 0 0 

Jste spokojeni se současnou skladbou 
jídel ve ŠJ? 

13 6 2 0 

Jste spokojeni s velikostí porcí? 18 2 1 0 
Jste spokojeni s nabídkou polévek? 14 4 2 1 
Jste spokojeni s nabídkou bezmasých 
pokrmů? 

15 4 1 1 

Postrádáte v jídelníčku větší množství 
čerstvé zeleniny a ovoce? 

9 2 4 6 

Jste spokojeni s přístupem 
zaměstnanců ŠJ? 

21 0 0 0 

Myslíte si, že cena oběda odpovídá 
kvalitě a množství? 

16 3 1 1 

Myslíte si, že skladba nabízených 
pokrmů ŠJ respektuje zásady správné 
výživy? 

14 7 0 0 

Souhlasili byste v případě zpestření 
stravy s navýšením ceny oběda? 

11 2 6 2 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


