
DOTAZNÍK: Hodnocení spokojenosti se stravováním ve školní jídelně Těškovice 

ŽÁCI ZŠ 

Vyhodnocení dotazníků (souhrn): účast byla 41 žáků ZŠ 

Všichni žáci ZŠ, kteří vyplnili dotazník, se stravují ve ŠJ. S kvalitou a současnou nabídkou stravy je 

37 žáků spokojeno. Velikost porce pro 3 žáky je spíše nedostatečná. Všichni ostatní žáci jsou spokojeni. 

9 žáků není spokojeno s nabídkou polévek ŠJ. Téměř polovině žáků chybí v jídelníčku ŠJ větší množství 

ovoce a zeleniny. Všichni žáci jsou spokojeni s přístupem personálu ŠJ (34 žáků je zcela spokojeno). 

Pouze 2 žákům se spíše nelíbí prostředí jídelny. 11 žáků si myslí, že cena oběda neodpovídá kvalitě 

na množství. 35 žáků si myslí, strava ve ŠJ odpovídá zásadám správné výživy. 

Byla navrženy pokrmy, které by žáci rádi uvítali ve ŠJ viz otázka č. 3 (např. smažený sýr, hranolky, pizza) 

a také byly navrženy změny pro ŠJ viz otázka č.4 (např. výmalba ŠJ, výběr stravy, umyvadla na WC, stůl 

pro šest, opravit strop, větší šatna). Žáci nejvíce preferují sladké pokrmy, poté zeleninové a masové. 

7 žákům ve ŠJ vždy chutná, 33 žáků někdy nechutná a 1 žáku ve ŠJ nechutná. Názvy pokrmy na jídelníčku 

jsou pro 6 žáků srozumitelné, pro 32 vždy srozumitelné nejsou, ale rádi se nechají překvapit, co na oběd 

bude. 3 žáci jídelníčkům nerozumí a vadí jim to. 

Celkové hodnocení stravování ve ŠJ bylo žáky hodnoceno 8,3 body z 10 bodů. 

 

 

 

  



 

 

 
 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Jsi spokojen s kvalitou stravování ve 
ŠJ? 

16 21 4 0 

Jsi spokojen se současným 
jídelníčkem ŠJ? 

18 19 4 0 

Jsi spokojen s velikostí porcí/stačí ti 
množství obědu? 

26 12 3 0 

Jsi spokojen s nabídkou polévek? 14 18 7 2 
Chybí ti v jídelníčku větší množství 
čerstvé zeleniny a ovoce? 

12 10 8 11 

Jsi spokojen s přístupem kuchařek ve 
ŠJ? 

34 7 0 0 

Líbí se ti prostředí ŠJ? 35 4 2 0 
Myslíš si, že cena oběda odpovídá 
kvalitě a množství jídla? 

21 9 10 1 

Myslíš si, že skladba nabízených jídel 
ŠJ respektuje zásady správné výživy? 

20 15 6 0 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


