
Zdravé školní stravování  
pro každé dítě ve všech školách EU 

 

Čtvrtina dětí v EU je ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením. Hlad brání našim dětem ve vzdělávání a 
zdravém a šťastném životě a my musíme zajistit, aby žádné dítě v EU nezůstalo pozadu - zejména nyní, kdy situaci 
zhoršuje prudce rostoucí inflace. 

Evropská komise nyní pracuje na novém programu pro školní stravování a strategii "Z farmy na vidličku". 

Požadujeme, aby v ní bylo zahrnuto právo každého dítěte - v každé škole v EU - na zdravý školní oběd z 

udržitelných zdrojů a aby se všichni žáci dozvěděli, co je vyvážená strava. 

Je nesmírně důležité, aby se děti začaly dobře stravovat a vzdělávat v oblasti stravování: v EU znepokojivě roste míra 

dětské obezity a zároveň se zvyšuje chudoba. Školní oběd může u mnoha dětí v EU tvořit více než 50 procent denního 

příjmu potravy, přesto ne všechny školy mají povinnost podávat školní obědy. 

Žádné dítě by nemělo sedět ve škole s prázdným žaludkem nebo být nuceno živit se nezdravým jídlem a peníze 

daňových poplatníků by měly být vynakládány na zdravé potraviny pro veřejné zdraví. 

Žádejte, prosím, okamžitou akci.  

Stelle Kyriakidesové, komisařce EU pro zdraví a bezpečnost potravin, a členským státům EU odpovědným za 

provádění strategie EU "Z farmy na vidličku". 

Naléhavě vás žádáme, abyste prosadili zdravé školní stravování a vzdělávání o jídle pro každé dítě v 

každé škole v EU jako minimální standard pro strategii EU "Z farmy na vidličku" a pro prosazování 

evropské Záruky pro děti. 

Každé dítě má právo na vyváženou stravu pro zdravý vývoj a schopnost soustředit se ve škole. Zdravé 

školní stravování je prospěšné pro lidi i pro planetu. Ve spojení se vzděláváním v oblasti výživy se mohou 

školáci naučit zdravě jíst a vařit - a zároveň zodpovědně nakládat s potravinami.  

Malý talíř, velký dopad! 

Podepište petice zde: 
https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/eu_kommissarin_fur_gesundheit_dr_stella_kyriakides_eu_ein

e_gesunde_mahlzeit_fur_jedes_kind_in_jeder_schule/ 

Petice je dostupná v několika jazykových verzích (angličtina, němčina, polština, …). Postup: 

1. Vpravo vyplňte tabulku s vašimi údaji: Jméno, Příjmení, Email, Stát (Czechia), Město, PSČ.  

https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/eu_kommissarin_fur_gesundheit_dr_stella_kyriakides_eu_eine_gesunde_mahlzeit_fur_jedes_kind_in_jeder_schule/
https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/eu_kommissarin_fur_gesundheit_dr_stella_kyriakides_eu_eine_gesunde_mahlzeit_fur_jedes_kind_in_jeder_schule/
https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/eu_kommissarin_fur_gesundheit_dr_stella_kyriakides_eu_eine_gesunde_mahlzeit_fur_jedes_kind_in_jeder_schule/
https://secure.avaaz.org/community_petitions/de/eu_kommissarin_fur_gesundheit_dr_stella_kyriakides_eu_eine_gesunde_mahlzeit_fur_jedes_kind_in_jeder_schule/


2. Pokud máte účet na Facebooku, zatrhněte prosím „Share this campaign on your Facebook wall“ 

3. Kliněte na „Sign the petition“ („Podepsat petici“) 

 

 

Odkazy:  

1) Veřejné zakázky na potraviny pro zdraví. Technická zpráva o školním prostředí.  Společná publikace 

maltského předsednictví a Evropské unie, 2017.  

2) Evropská strategie “Farm to fork”.  

3) V rámci Evropské záruky pro děti (2021) se "členským státům doporučuje", aby poskytovaly mj. "alespoň 

jedno zdravé jídlo každý školní den“ (…) zdarma a snadno dostupné potřebným dětem".  

4) Poskytování školního stravování v celé EU. An overview of rationales, evidence, facilitators and barriers 

(Evropská komise, 2021)  

5) Evropská regionální zpráva WHO o obezitě 2022 (3/2022)  

6) SchoolFood4Change - největší projekt EU v oblasti školního stravování a vzdělávání v oblasti potravin.  

7) Kampaň Kupuj lepší potraviny.  

 

 

https://linkscommunity.org/assets/PDFs/maltese-presidency-and-eu-public-procurement-of-food-for-health_technical-report-on-the-school-setting-(2017).pdf
https://linkscommunity.org/assets/PDFs/maltese-presidency-and-eu-public-procurement-of-food-for-health_technical-report-on-the-school-setting-(2017).pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24761&langId=mt
https://www.who.int/europe/news/item/03-05-2022-new-who-report--europe-can-reverse-its-obesity--epidemic
https://schoolfood4change.eu/
https://iclei-europe.org/topics/food/buy-better-food/

