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Sběr dat proběhl v listopadu 2021

Respondenti:

533 osob, z nich 167 mužů (31 %) a 366 žen (69 %)

všichni mají ve své domácnosti nějaké děti ve věku od 6 do 18 let

jejich dítě/děti se alespoň někdy stravují ve školní jídelně

všichni rozhodují (63 %) nebo spolurozhodují (37 %) o stravování 
jejich dítěte/dětí ve školní jídelně

https://pestrejidelny.cz/
https://www.insightlab.cz/


Každé 10. dítě navštěvující školní 
jídelnu má nějaké stravovací omezení.

10 % nechodí do jídelny11 % má stravovací omezení

10 % rodičů odpovědělo, že jejich dítě do 
školní jídelny nechodí. Ti se dále průzkumu 
neúčastnili a nejsou tedy započítaní v celkovém 
počtu respondentů. 

Z těch dětí, které alespoň někdy do školní 
jídelny chodí, má 11% nějaké stravovací 
omezení.

https://pestrejidelny.cz/
https://www.insightlab.cz/


Čeští rodiče chtějí jídelny dostupné pro všechny.

81 % rodičů si myslí, že by měly školní 
jídelny nabízet jídla i pro děti se 
stravovacími omezeními a potřebami.

Stravovacími omezeními a potřebami 
myslíme potravinové alergie, 
vegetariány, vegany atp.

Ano, 81 %

Nevím, 13 %

Ne, 6 %

Myslíte si, že by měly školní jídelny 
nabízet jídla i pro děti se stravovacími 
omezeními a potřebami?

https://pestrejidelny.cz/
https://www.insightlab.cz/


Čeští rodiče chtějí ve školních jídelnách 
více rostlinných a bezmasých jídel.

69 % rodičů si myslí, že by školní jídelny 
měly zařazovat do svého jídelníčku více 
rostlinných a bezmasých jídel.

Myslíte si, že by školní jídelny měly 
zařazovat do svého jídelníčku více 
rostlinných a bezmasých jídel?

 Ano, 69 % Nevím, 18 % Ne, 14 %
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Jak často by čeští rodiče chtěli, aby si jejich dítě 
mohlo zvolit k obědu čistě rostlinné jídlo?

76 % rodičů by preferovalo, kdyby si jejich 
potomci alespoň 1× týdně mohli zvolit 
k obědu ve škole čistě rostlinné jídlo. 

39 % rodičů by preferovalo, kdyby si jejich 
potomci mohli ve škole zvolit rostlinnou 
stravu alespoň 2× týdně.

76 % 39 %
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Jak by se dle rodičů mělo změnit 
zastoupení potravin ve školní jídelně?

57 % by si přálo větší variabilitu jídel obecně

48 % by si přálo více zeleniny

47 % by si přálo více ovoce

1.

57 %

2.

48 %

3.

47 %
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