
 

 
 
 

Název školní jídelny                                        Software:  
 
Název suroviny Koeficient dle 

metodického 

návodu 

Zařazení potravin 

dle metodického 

návodu 

Koeficient dle 

školní jídelny 

Zařazení potravin 

dle školní jídelny 

Maso chlazené 1 Maso     

Maso mražené 1 Maso     

Ryby chlazené 1 Ryby     

Ryby mražené 1 Ryby     

Mléko 1 Mléko     

Mléko sušené 10 Mléko     

Jogurt/smetánek 1 Mléčný výrobek     

Olej, tuk - mimo smažení 1 Tuky volné     

Olej, tuk - na smažení 0,6 Tuky volné     

Rama, Hera 0,8 Tuky volné     

Pomazánkové máslo 0,3 Tuky volné     

Sirup, džem 0,6 Cukr     

Kompot (bez nálevu) 1 Ovoce     

Zelenina čerstvá 1 Zelenina     

Zelenina mražená 1,42 Zelenina     

Zelenina sušená 10 Zelenina     

Fazole lusky sterilované, 
mražené (hrášek zelený, 
kukuřice) 

1,42 Zelenina     

Kečup 2 Zelenina     

Brambory 1 Brambory     

Brambory loupané 1,42 Brambory     

Bramborové těsto instantní 2 Brambory     

Čočka, hrách, fazole 1 Luštěniny     

Sója, cizrna (+ mouka) 1 Luštěniny     

Tofu 0,3 Luštěniny     

Mletá paprika (koření) Nezařazeno Nezařazeno     

 
Pozn.: mletá paprika (koření) je do sledovaných položek zařazena z důvodu jejího častého začlenění do skupiny zelenina s 

koeficientem 10 



 

Název školní jídelny 
 

 ANO NE 

Spotřební koš je školní jídelnou vypracován    

Je ŠJ schopna předložit podklady pro posuzovaný spotřební koš    

Všichni strávníci odebrali všechny druhy pokrmů 
   

Koeficienty vyhovují dle metodického návodu    

Koeficienty nevyhovují u 1 položky     

Koeficienty nevyhovují u více jak 1 položky    

Zařazení potravin do skupin potravin je zcela v souladu s metodickým návodem     

Zařazení potravin do skupin potravin dle metodického návodu nevyhovuje u 1 
položky  

   

Zařazení potravin do skupin potravin dle metodického návodu nevyhovuje u více 
jak 1 položky  

   

Vykazuje ŠJ spotřební koš jako vyhovující (%)    

Vykazuje ŠJ spotřební koš jako nevyhovující v 1 položce (%)    

Vykazuje ŠJ spotřební koš jako nevyhovující ve více jak v 1 položce (%)    

Závěr - hodnocení  

1. Spotřební koš je objektivní    

2. Spotřební koš vykazuje ŠJ jako vyhovující    

 

       

1. Objektivnost SK 
            Spotřební koš je objektivní, když jsou správně zařazeny koeficienty i skupiny potravin  

            Spotřební koš je neobjektivní, když nejsou správně zařazeny koeficienty nebo skupiny           
            potravin, nebo při jeho nevhodném slučování 

2. ŠJ vykazuje SK jako vyhovující 
            Spotřební koš vypracovaný školní jídelnou vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

            Spotřební koš vypracovaný školní jídelnou nevyhovuje požadavkům vyhlášky č. 107/2005 Sb. 


