Seznam příloh
Dotazník č.1
Milí žáci,
Jmenuji se Dominika Štajnerová, jsem studentka Pedagogické fakulty UK v Praze a chtěla
bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku. Dotazník bude sloužit jako podklad pro
vypracování mé bakalářské práce, která je na téma:
,,Obliba a dostupnost stravovacích zařízeních ve školách“
Prosím o doplnění pravdivých odpovědí. Dotazník je zcela anonymní, proto nikam nemusíš
psát svoje jméno.
Děkuji za ochotu a spolupráci.

Dotazník pro první a druhý stupeň základní školy

Pohlaví:
Věk:
Třída:

1. Je školní jídelna součást tvojí školy?
a) Ano
b) Ne
c) Pokud ne, kde se stravujete?
2. Chodíš do školní jídelny?
a) Ano
b) Ne
3. Líbí se ti prostředí školní jídelny?
a) Ano
b) Ne

4. Jak vypadá školní jídelna, kde se stravuješ?
a) Je moderní a dobře zařízená
b) Je zastaralá a zašlá
c) Přijde mi celkem dobrá
d) Nevím

5. Máte čistou jídelnu?
a) Ano, je stále hezky uklizená
b) Ne, jsou špinavé a ulepené stoly
c) Jiné………………………………….

6. Chodíš do školní jídelny od začátku, kdy jsi nastoupil/a do školy?
a) Ano a chodím do teď
b) Ne- kdy jsi začal/a a z jakého
důvodu?.................................

7. Chodíš pravidelně každý den do školní jídelny?
a) Ano
b) Ne
c) 2x týdně
d) Jiné……………………………………….

8. Kolik máte na výběr jídel?
a) Jedno
b) Dvě
c) Jiné………………………………………..
9. Vybereš si každý den z nabízených jídel?
a) Ano
b) Ne
c) Většinou ano
d) Většinou ne
10. Jaké maso máš nejraději?
a) Vepřové

b)
c)
d)
e)
f)

Kuřecí
Hovězí
Rybí
Nejím maso
Jiné, jaké?....................................

a)
b)
c)
d)
e)

Brambory
Rýži
Knedlík
Těstoviny
Jinou, jakou?.................................

11. Jakou přílohu máš nejraději?

12. Napiš 3 jídla, která ti ve školní jídelně nechutnají?

13. Napiš 3 jídla, která ti ve školní jídelně chutnají nejvíce?

14. Jsou porce jídel dostačující?
a)
b)
c)
d)

Ano
Ne, ale zvykl/a jsem si na porce
Ne, vždy se musím něčím dojíst
Někdy ano, někdy ne

a)
b)
c)
d)

Ano
Ne, nedovolují nám to
Ne, protože bych nestihl/a vyučování
Jiná možnost?.....................................

15. Máte možnost si přidat jídlo?

16. Je podle tebe strava ve školní jídelně zdravá?
a) Ano
b) Ne (je tam spoustu smaženého)
c) Ne (je tam velké množství tučného masa)
d) Ne (je tam málo ovoce a zeleniny)
e) Nevím

17. Je umožněno stravovat se ve školní jídelně, pokud máš nějaké dietní omezení? (
např. celiakie, diabetes, či jiné intolerance na potraviny)
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
18. Co máte na výběr k pití?
a)
b)
c)
d)
e)

Šťáva
Čaj
Voda
Juice
Jiné……………………………………

19. Změnili byste něco na vaší školní jídelně?
a) Ne, líbí se mi taková, jaká je
b) Ano, nelíbí se mi prostředí
c) Ano, větší obměnu jídelníčku
d) Ano, více jídel na výběr

Dotazník č.2
Milí žáci,
Jmenuji se Dominika Štajnerová, jsem studentka Pedagogické fakulty UK v Praze a chtěla
bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku. Dotazník bude sloužit jako podklad pro
vypracování mé bakalářské práce, která je na téma:
,,Obliba a dostupnost stravovacích zařízeních ve školách“
Prosím o doplnění pravdivých odpovědí. Dotazník je zcela anonymní, proto nikam nemusíš
psát svoje jméno.
Děkuji za ochotu a spolupráci.

Dotazník pro první a druhý stupeň základní školy-žáci, kteří
nechodí do ŠJ

Pohlaví:
Věk:
Třída:

1. Proč nechodíš do školní jídelny?
a) Mám jídlo z domova
b) Nechutná mi tam jídlo
c) Jsem alergický/á na nějaké potraviny, mám dietní
stravování
d) Z finančních důvodů
e) Jiný důvod………………………………………

2. Kde se stravuješ?
a) Doma

b)
c)
3. Je ve vaší škole školní bufet?
a)
b)
c)

Nosím si jídlo z domova do školy
Fast food (McDonald, rychlé občerstvení, atd.)
Ano
Ne
Ano a chodím tam

4. Zkusil/a jsi alespoň někdy jíst ve školní jídelně?
a) Ano
b) Ne

5. Je možnost si jídlo přinesené do školy někde ohřát?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím

6. Mrzí tě, že nechodíš do školní jídelny?
a) Ano, protože tam chodí moji kamarádi
b) Ano, ale bohužel nemáme tolik financí na placení
obědů
c) Ne
d) Jiné
důvody……………………………………………
……………………..
7. Dávají ti rodiče peníze na jídlo?
a) Ano
b) Ne
Pokud

ne,

kde

bereš

jídlo?.................................

8. Myslíš si, že strava, kterou se stravuješ je zdravá a vyvážená?
a) Ano, jím zdravě
b) Ne a nevadí mi to
c) Ne, ale chtěl/a bych to změnit

peníze

na

9. Za jakých podmínek by si chodil/a do školní jídelny?
a)
b)
c)
d)
e)

Kdybych na ně měl/a peníze
Kdyby vařili lepší jídla
Kdybych na to měl/a čas mezi vyučováním
Kdyby byla jídelna součástí budovy školy
Jiné podmínky……………………………………………………
….

