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AGENDA 

O čem je projekt SF4C? 

 

• Cíle, vize, pilíře 

• Očekávání, výhody pro školy 

• Co vás čeká? 

 

 

Začíname s programem SF4C 

• Celoškolní přístup ke stravování a kritéria 

SF4C 

• Akční skupina a akční plán 

• Exkurze do Vídně 
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Agenda 



Projekt má ambici transformovat 

veřejné stravování v EU změnou 

školního stravování na zdravé pro děti 

i planetu. 

2022-12-01 3 



2022-06-10 4 



Projekt SchoolFood4Change 

umožní přechod k udržitelnému    

a zdravému veřejnému 

stravování v širokém 

společenském měřítku tím, že 

přímo zapojí více než 3 000 škol 

a 600 000 žáků ve 12 zemích 

EU, čímž vytvoří opakovatelný 

příklad dobré praxe pro celou 

EU i mimo ni. 
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Vize 



Nastavit kritéria pro veřejné 

zakázky na nákup školního 

stravování v souladu se strategií 

Farm2Fork a Cíli udržitelného 

rozvoje.  

Vyškolit kuchařky v oblasti 

teorie a praxe Planetární 

zdravé diety a vaření.   

Vytvořit a zavést do škol 

Celoškolní přístup ke stravování. 

 3 výstupy projektu SchoolFood4Change 



Vytvoření a zavedení 

komplexního přístupu                     

ke stravování ve školách a jejich 

okolí.  
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Celoškolní přístup  

ke stravování (CPS) 



 Pilíře CPS a SZŠ 
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SF4Ch CPS – 4 pilíře 



Skutečně zdravá škola - 4 pilíře 

MÍSTNÍ 

SPOLEČENSTVÍ 

A SPOLUPRÁCE 

KVALITA A 

PŮVOD JÍDLA 

VZDĚLÁVÁNÍ 

O JÍDLE 

ANGAŽOVANOST 

A KULTURA 

STRAVOVÁNÍ 
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Program SchoolFood4Change 

Způsob prokázání úspěšného zavedení CPS 

 

• 4 pilíře 

 

• 3 úrovně kritérií: bronz, stříbro, zlato 
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Pilíř A: Zásady a vedení 

Kritéria: 

 

A.1. Pracovní skupina pro školní stravování 

A.2. Plánování, monitorování, hodnocení  

A.3. Zásady a realizace Celoškolního přístupu ke stravování  

A.4. Komunikace 

A.5.Zapojení a účast mladých lidí 
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Pilíř B: Jídlo a udržitelnost 

Kritéria: 
 

B.1. Stravovací prostředí 

B.2. Zdravá, udržitelná jídla  

B.3. Zdravé a udržitelné nápoje 

B.4. Zdravé a udržitelné svačiny 

B.5. Rovný přístup ke zdravému a udržitelnému stravování 

B.6. Plýtvání jídlem 
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Pilíř C: Vzdělávání a učení 

Kritéria: 

 

C.1. Vzdělávání o jídle v učebních osnovách 

C.2. Autentické a praktické učení 

C.3. Vzdělávání dospělých 
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Pilíř D: Komunita a partnerství 

Kritéria: 

 

D.1. Zapojení rodičů 

D.2. Spolupráce s aktéry a komunitou v okolí školy 
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Co očekáváme od zapojených škol 

 

● zájem a proaktivita 

● vzdělávání se 

● dotazníková šetření 

● splnění alespoň 

bronzových kritérií 

● znalost angličtiny 
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• certifikát na evropské úrovni 

• sdílení informací a zkušeností se zúčastněnými 
školami v ČR a v EU 

• finanční příspěvek a podporu při organizaci 
akcí: 

• výlety na farmu  

• den školní jídelny/školní farmářský trh 

• seminář o zavádění celoškolního přístupu  

• školení kuchařek školní jídelny  

• vzdělávací semináře pro pedagogy a rodiče 

• setkání se zúčastněnými školami v sousedních 
zemích (Vídeň, Norimberk?) 

• setkání s dalším zapojenými školami v ČR každý 
rok 

• kuchařku s recepty 

• odborné znalosti a podpora týmu SF4C 
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• založení akční 

skupiny  

• vytvoření 

akčního plánu 

 

• online setkání se školami v 

regionu střední Evropy 

• regionální setkání ve Vídni 

• vzdělávací aktivity 

• návšteva farmy 

• online workshopy 

• setkání všech zapojených škol 

• první školy plní bronz 
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Co vás čeká? 

• vzdělávácí akce 

• návštěvy farem 

• Den školní jídelny 

• online workshopy 

• školení kuchařek 

• setkání všech 

zapojených škol 

 

• regionální setkání v 

Norimberku 

 

2022 2023 2024 2025 
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Regionální setkání ve Vídni 18. – 19.1.2023 

 

● 11.1., 15.30 – 17.00 – online setkání 

účastníků 

● 18.-19.1. Osobní setkání s partnery z 

Rakouska, Německa, Slovenska a 

Maďarska 

● Exkurze do škol 

● Platíme: vlak, hotel, stravování, místní 

doprava. Nutno předfinancovat ze svého.  

● Základní znalost angličtiny výhodou 

● Společná cesta vlakem z Brna a zpět 

● Ubytování ve dvoulůžkových pokojích 

● Omezený počet účastníků 
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Začínáme 

 

● Pokud nemáte, sestavte Akční 

skupinu pro zavádění CPS 

● Prostudujte materiál Celoškolní 

přístup ke stravování 

● Projděte kritéria programu SF4C 

– která kritéria zatím neplníte? 

Základ pro váš Plán zdravého 

stravování a jeho realizaci.   

 



The sole responsibility for the content lies with the SchoolFood4Change project partners. The content 

does not necessarily reflect the opinion of the European Commission. The European Commission is 

also not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

#schoolfood4change www.schoolfood4change.eu 

  Další informace:  
https://www.skutecnezdravaskola.cz/schoolfood4change  

Registrujte se do programu zde: 
https://forms.gle/uAB18hTeSeoum93j7  

Jdeme do toho! 

https://www.skutecnezdravaskola.cz/schoolfood4change
https://www.skutecnezdravaskola.cz/schoolfood4change
https://www.skutecnezdravaskola.cz/schoolfood4change
https://forms.gle/uAB18hTeSeoum93j7
https://forms.gle/uAB18hTeSeoum93j7



