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Vážená paní ministryně, 
 
obracíme se na Vás v souvislosti s chystanou vyhláškou, jež má regulovat prodej 
nezdravých potravin na školách. Ačkoliv podporujeme myšlenku boje proti obezitě, 
navrhujeme konstruktivnější přístup ke zdravé výživě namísto nekoncepčního striktního 
zákazu. Obáváme se, že v současné podobě povede vyhláška postupně k úplnému 
vymizení doplňkového prodeje potravin v bufetech a automatech, na které je ale velká část 
středoškoláků zvyklá.  
 
Hlavní problém vyhlášky vidíme v tom, že se nezamýšlí nad možnostmi, čím a jak 
potraviny nahradit - výsledkem tak bude úbytek výdejních automatů a zavírání bufetů. 
Nemyslíme si, že varianta striktního zákazu je v případě středních škol správným krokem. 
Domníváme se, že díky získaným stravovacím návykům ze základních škol a souběžné 
výchově ke zdraví na středních, jsou studenti schopni výběru. Důležité podle nás ale je, 
aby zůstala možnost volby, ve které budou ministerstvem zvýhodněny vybrané potraviny. 
Pokud by ministerstvo finančně podpořilo zdravé svačiny na školách namísto zákazu těch 
nezdravých, věříme, že bude cesta ke zdravému životnímu stylu mnohem přirozenější.  
 
Obáváme se, že ve své současné podobě vyhláška v boji proti obezitě pomůže jen 
minimálně. Důležitou součástí budování stravovacích návyků jsou totiž školní jídelny, které 
ale často zdravé alternativy nenabízejí, a řídí se zastaralým spotřebním košem. Věříme, 
že jeho revize, spolu s podporou zdravých svačin, by přispěly k redukci obezity mnohem 
celistvěji a přitom neomezovaly často plnoleté žáky.  
 
Konkrétně proto navrhujeme: 

1. Omezení platnosti zákazu prodeje určených potravin jen na základní školy. 
2. Finanční zvýhodnění zdravých alternativ oproti nezdravým potravinám. 
3. Revizi vyhlášky o školním stravování tak, aby spotřební koš (seznam požadavků na 

jídla) jídelen odpovídal současným trendům zdravé výživy a školní obědy přispívaly 
ke zdravému životnímu stylu. 
 

Děkujeme. 
 
Česká středoškolská unie 


