Vážení žáci, před vámi leží dotazník, obsahující otevřené, uzavřené a jednu škálovou otázku. U uzavřených otázek máte vždy pod každou otázkou několik možných
odpovědí, zakroužkuj tu odpověď, která nejblíže odpovídá skutečnosti. Otevřené otázky slouží pro napsání tvé vlastní odpovědi. V dotazníku neuváděj své jméno, protože
dotazník je anonymní. Děkuji za váš čas.
6. Jak často máš ve škole nápoj s vysokým obsahem cukru? (Coca Cola,
Fanta, Kofola a jiné…)
1. Jakého jsi pohlaví?
a)
více
než 1 x denně
a) dívka
b) 1 x denně
b) chlapec
c) minimálně jednou týdně
d) zřídka
2. Do jaké věkové kategorie patříš?
e) nikdy
a) 11 let
b) 12 let
c) 13 let
d) 14 let
e) věk zde neuvedený (uveď jaký)
3. Jak často jíš ve škole ovoce?
a) více než 1 x denně
b) 1 x denně
c) minimálně jednou týdně
d) zřídka
e) nikdy
4. Jak často jíš ve škole zeleninu?
a) více než 1 x denně
b) 1 x denně
c) minimálně jednou týdně
d) zřídka
e) nikdy
5. Jak často jíš ve škole sladkosti?
a) více než 1 x denně
b) 1 x denně
c) minimálně jednou týdně
d) zřídka
e) nikdy

7. Kolik vypiješ ve škole vody?
a) do 500 ml
b) 500 ml až 1 litr
c) 1 litr až 2 litry
d) více než 2 litry
e) vodu ve škole nepiji
8. Stravuješ se ve školní jídelně? Pokud ne, napiš, jestli si nosíš oběd
z domova, a co si obvykle k obědu nosíš
a) ano stravuji
b) ne nestravuji a nenosím si jídlo z domova
c) ne nestravuji, ale nosím si jídlo z domova ………………………………
9. Jak ti chutná jídlo ve školní jídelně na škále od 1 – 5?
(1 = velmi chutná, 5 = nechutná)
10. Svačíš ve škole?
a) ano
b) ano občas
c) ne
11. Napiš, co obvykle ve škole svačíš

12. Napiš, co obvykle ve škole piješ

Vážení žáci, před vámi leží dotazník, obsahující otevřené, uzavřené a jednu škálovou otázku. U uzavřených otázek máte vždy pod každou otázkou několik možných
odpovědí, zakroužkuj tu odpověď, která nejblíže odpovídá skutečnosti. Otevřené otázky slouží pro napsání tvé vlastní odpovědi. V dotazníku neuváděj své jméno, protože
dotazník je anonymní. Děkuji za váš čas.

13. Nakupuješ si jídlo/pití ve školním automatu, bufetu a proč?
a) ano
b) ne
protože…………………………………………………………..
14. Napiš, co si obvykle v automatu/bufetu kupuješ a proč?

15. Připravuješ si jídlo do školy sám/sama? Pokud ne, napiš, kdo ti
s přípravou pomáhá
a) ano
b) ne …………………………….
16. Chtěl/chtěla bys na svém školním stravování něco změnit? Pokud
ano, napiš co

17. Chybí ti ve škole dostupnost nějaké potraviny nebo nápoje? Pokud
ano, napiš které
a) ano ……..…………………………………
b) ne
18. Nosíš si do školy ke svačině nějaké sladkosti? Jestli ano, napiš které?
a) ano……………………………………………………
b) ne
19. Napiš své oblíbené školní jídlo, pokud takové máš

20. Jak by podle tebe měla vypadat zdravá svačina?

21. Ocenil/ocenila bys přípravu zdravé svačiny školní jídelnou?
a) ano
b) ne
22. Využil/a bys možnost nákupu zdravých potravin ve školní
jídelně/automatu/bufetu?
a) ano
b) ne
23. Považuješ čas vymezený na svačinu jako dostačující? Pokud ne,
napiš, kolik času potřebuješ na svačinu
a) ano
b) ne ……………………………..
24. Považuješ čas vymezený na oběd jako dostačující? Pokud ne, napiš,
kolik času potřebuješ na oběd
a) ano
b) ne ………………………………
25. Chtěl/a by ses dozvědět ve škole více informací o zdravém
stravování? Svoji odpověď zdůvodni
a) ano, protože………………………………………………………
b) ne, protože………………………………………………………..

Vážení žáci, před vámi leží dotazník, obsahující otevřené, uzavřené a jednu škálovou otázku. U uzavřených otázek máte vždy pod každou otázkou několik možných
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dotazník je anonymní. Děkuji za váš čas.
26. Měl/a bys zájem o vzdělávací program, který by byl zaměřený na
praktickou výuku zdravého stravování, to znamená například naučit
se uvařit zdravý pokrm, absolvovat výlet na místní farmu, naučit se
pěstovat bylinky atd.?
a) ano
b) ne, protože………………………………………………………………
27. Absolvoval/a si někdy v minulosti podobný vzdělávací program nebo
přednášku na téma zdravé stravování, kterou pořádala tvoje škola?
Pokud ano, napiš, o jakou přednášku nebo vzdělávací program se
jednalo, jak si byl/a s přednáškou spokojený/á, co se ti líbilo/nelíbilo

28. Měl/a bys zájem vyzkoušet si samostatné vedení žáků ve
vzdělávacím programu zaměřené na zdravé stravování?

a) ano, protože………………………………..
b) ne, protože…………………………………

29. Je nějaké téma ze zdravého stravování, které bys chtěl/a znát? Pokud
ano, napiš které
a) ano…………………….
b) ne

30. Je ještě něco, co bys chtěl/chtěla říct o stravování ve škole?

