
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTICKÁ APLIKACE VÝZVY 
HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR 

 
 
 

MVDr. Anna Niklová, SZÚ Praha 



o přihlášení k Výzvě Hlavního hygienika ČR je možné na: 

o www.szu.cz 

o http://mene-solit.cz přes registrační formulář 

 

o dopis hlavního hygienika ČR ředitelům KHS a HSHMP,  
Zdravotním ústavům a SZÚ – spolupráce při realizaci kampaně, 
šíření Výzvy přes regionální a místní média, osvěta,  
distribuce materiálů při výkonu SZD, včetně zpětné informace  
o konkrétním zapojení 

Přihlášení k Výzvě „Solme s rozumem“ 
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o http://www.szu.cz/publikace/zdravotne-vychovne-materialy v sekci 
letáky 

o spot „Proč čteme etikety?“, kurzy, semináře na školách, s rodiči 
(Školy podporující zdraví) 

 

 

 

Aktivity SZÚ - metodické pomůcky I. 
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Aktivity SZÚ - metodické pomůcky II. 



Aktivity SZÚ - metodické pomůcky III. 



o projekt se připojuje k Výzvě „Solme s rozumem“ 

o do současnosti zapojeno 69 školních jídelen (MŠ i ZŠ),  
z toho již 19 s certifikátem „Zdravá školní jídelna“ 

o proškoleno více než 40 lektorů (spolupráce s KHS) 

o vydány elektronické a tištěné publikace, příprava dalších v r. 2016 

o Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši – metodika MZ ČR platná 
od 1. 9. 2015   

o podzim 2015 – kurz vaření pro vedoucí kuchařky školních jídelen, 
příprava dalších v r. 2016 

Zdravá školní jídelna - v číslech 



o praktická ukázka k plnění cílů programu Zdraví 2020 – Národní 
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí  
– nastartování systému veřejného zdraví formou sítě 
zainteresovaných subjektů 

o 10 kritérií k získání certifikátu Zdravá školní jídelna 

o mj. i zařazování receptur s limitovaným množstvím soli 

 

 

 

Zdravá školní jídelna – cíle a kritéria  



Publikace 



Kurz vaření – foto 



o http://www.zdravaskolnijidelna.cz 
receptury na pokrmy se sníženým obsahem soli (5g/10 porcí) 

o trend – snížit spotřebu soli postupně o 10 % za rok  
bez navýšení použití dochucovadel 

o změny zavádět postupně, beze spěchu (vnímavost dětí i personálu) 

o nutná podpora rodičů i pedagogů (součinnost s pedagogickým 
procesem, spolupráce se školní jídelnou – kroužky vaření,  
pěstování bylinek)   

o změny nejsou dramatické, převratné, nepropagují alternativní směr 
ani bio potraviny   

 

Závěr 

http://www.zdravaskolnijidelna.cz/


Děkuji za pozornost. 
 

 

 


