Jídlo
PŘEDMĚT AUDITU: Jídlo ve školní jídelně
OBJEKT AUDITU: Názory studentů školy na jídlo ve školní jídelně
INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE
Moje jméno: Anna – Marie Lauermannová
Jména členů mého týmu: Martin Kaschner, Jakub Skořepa, Anna Rejhonová, Michaela Vávrová,
Anna – Kateřina Klaisnerová
Třída a škola: V4.B, První české gymnázium v Karlových Varech
Kontakt na tým:
Třídní učitel: Milena Kozáková
tel.: +420 353 501 139
email: kozakova@gymkvary.eu

Plán:

1) Dotazník pro třídy – a) Vyrobit – Martin
b) Rozdat – všichni
c) Zpracovat údaje – Kuba S.
2) Vlastní zkušenost s jídelnou – Anička L.
3) Jídelníček+nutriční hodnoty jídel – Anička R. + Míša V.
4) Zhodnocení kvality jídelny - všichni
5) Návrhy řešení případných problémů – všichni

Jídelní lístek (21.5. -25. 5. 2012)
Pondělí:
1-Kuřecí plátek na žampionech, rýže – 1934kJ
2-Bramborové gnocchi,sýrovo-bylinková omáčka – 2144kJ
Úterý:
1-Čevapčiči, brambor, hořčice s cibulí, lipánek – 1580kJ
2-Vepřové po cikánsku, těstoviny, lipánek – 3076kJ
Středa:
1-Žemlovka s jablky, ovoce – 2746kJ
2-Kuřecí rolka, bramborová kaše, rajče, ovoce – 2040kJ
Čtvrtek:
1-Vepřová pečeně, fazolky, brambor – 2880kJ
2-Jelení guláš, houskový knedlík – 1977kJ
Pátek:
1-Vepřové na paprice, těstoviny, moučník – 3076kJ
2-Rizoto s masem a zeleninou, strouhaný sýr, moučník – 2284kJ
Závěr: Jídla v jídelně jsou nevyvážená, každé má hodně rozdílnou hodnotu, někdy dokonce
dvojnásobnou.

Vlastní zkušenost s jídelnou:
Do jídelny chodím už od primy, s jídlem jsem celkem spokojená, líbí se mi rozmanitost. Po zkušenosti
s předchozí jídelnou na základní škole jsem velmi ráda, že se tu nestravujeme systémem: v pondělí
UHO(univerzální hnědá omáčka), v úterý UČO(…červená…). Domnívám se, že po změně vedoucí ve šk.
roce 2011/12 se kvalita jídelny ještě trochu zvýšila, na začátku jsem uvítala, že téměř každý týden
v prvních dvou měsících se na jídelníčku objevilo něco nového. Na naší jídelně je, myslím, málo věcí
k vytknutí. Cena obědů mi přijde přijatelná, zvlášť vzhledem k možnosti výběru ze dvou jídel.

Vypracování informací získaných z dotazníků:
Dotazník:
Odpovídejte systémem 1-5 jako ve škole.
Chodíte do školní jídelny?

Ano/Ne

Jak jste spokojený/á s chutí jídla v ŠJ?
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Jak jste spokojený/á s velikostí porcí v ŠJ?
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Jak jste spokojený/á s přístupem pracovníků ŠJ?
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Jak Vám přijde strava vyvážená?
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Jste spokojeni s cenou obědů (22Kč)?

Ano

Ne-snížit

Ne-zvýšit

