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Stravujeme se zdravě? 
 

Pro školní stravování je důležitý Spotřební koš. Určuje nám ho vyhláška 107/2008 Sb. O 

školním stravování a je v podstatě zjednodušením doporučených dávek potravin do 10 

sledovaných komodit. Dodržování Spotřebního koše nám přibližně zaručí dostatečný příjem 

všech doporučených živin. Při hlídání Spotřebního koše je nutné mít na mysli, že se strávníci 

nestravují ve školní jídelně celý den. Žák základní školy, který odebírá oběd, pokryje 35% 

doporučené denní dávky potravin. Jedním jídlem ve školní jídelně nemohou být zabezpečeny 

všechny potřebné živiny v optimálním množství. Rozhodující vliv na stav výživy dětí má 

domácí stravování. 

Co je to spotřební koš? 

Spotřební koš je soustava 10 skupin základních potravin, jejichž denní doporučená dávka ke 

spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku živin pro jednotlivá odebraná jídla a určenou 

skupinu strávníků. Vyhláška 107/2008Sb. o školním stravování rozděluje Spotřební koš pro 

kategorie strávníků podle jejich věku. 

Spotřební koš pro všechny věkové skupiny obsahuje níže uvedené potravinové komodity ve 

skutečných procentech. 

 

Jak se nám tedy daří naplňovat závazné hodnoty (100% je „povinný ideál“, ke kterému se 

musíme dostat nebo alespoň přiblížit – snad kromě cukru a tuků – tam je to horní přípustná 

hranice): 

 

Komodity Období 9.-12./2015 
1. Maso   110 % 

2. Ryby   92 % 

3. Mléko   75 % 

4. Mléčné výrobky 80 % 

5. Tuky   80 % 

6. Cukr   45 % 

7. Zelenina 91 % 

8. Ovoce   85 % 

9. Brambory 82 % 

10. Luštěniny 81 % 

 

Množství potravin v jednotlivých komoditách je spočítáno a zprůměrováno podle věku 

strávníků a počtu denních odebraných jídel v souladu s normou a skladovými výdejkami. 

Vidíte např., že i přes pravidelný podíl luštěnin stále ještě nedosahujeme doporučených 

hodnot.  

Tento přehled budeme přinášet pravidelně po každém čtvrtletí. Více informací získáte i 

v kanceláři ŠJ. 

 

Marcela Bešíková, 

vedoucí ŠJ  
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