
 

 

Regionální, sezónní, bio a čerstvé potraviny ve 

veřejném stravování 

Rekapitulace akcí konaných v rámci projektu Rekuk 

 Informační leták č. 3 

 Ohlédnutí za Rekukem 

Národní konference:  

S chutí do světa výživy, Setkání teorie s praxí 

18. 10. 2017 MAKRO Akademie, Jeremiášova 1249/7, 150 00 Praha – Stodůlky 

Přednáška: Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc., Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích: Udržitelný jídelníček - 

využití regionálních, sezónních, bio a čerstvých potravin ve veřejném stravování  

 

Regionální konference společného stravování 

23. 4. 2018 Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 2306/14, 370 04 Č. Budějovice 

Účastník: Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc., Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích: Prezentace materiálů 

projektu Rekuk 

 

Regionální konference Jihočeský venkov 2018 

(Program rozvoje venkova a podpora místní ekonomiky) 

10. - 11. 5. 2018 MAS Sdružení Růže, Kulturní dům Trhové Sviny, Sídliště 710, 374 01 T. Sviny 

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, 

a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci. 



 

 

Semináře pro vedoucí pracovníky veřejných stravovacích zařízení - 

seznámení s projektem Rekuk 

V České republice byly uspořádány čtyři semináře s jednotným názvem „Regionální, 

sezónní, bio a čerstvé potraviny ve veřejném stravování“. 

Program seminářů byl obdobný. Úvodní přednášku „Udržitelný jídelníček – využití regionálních, sezón-

ních, bio a čerstvých potravin ve veřejném stravování“ prezentoval vždy doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. ze 

Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ing. Jan Gallas – ředitel odboru envi-

ronmentálního a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství v Praze – informoval účastníky se-

mináře o problematice bioprodukce v ČR a možnostech jejího uplatnění ve veřejném stravování. Prof. 

Ing. Jan Moudrý, CSc. ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na každém se-

mináři prezentoval jeden z modulů projektu Rekuk (Odpady, Energie, Marketing, Potraviny, Menu) a 

informace o školním stravování v Evropě. 

Součástí každého semináře byla krátká přednáška a dlouhá diskuse na téma: “Současná praxe ve škol-

ním stravování“ s experty (Bc. Anna Packová – Státní zdravotní ústav Brno, Centrum podpory veřejného 

zdraví, Antonín Vorel – vedoucí stravovacích služeb, Nemocnice České Budějovice nebo Bc. Drahomíra 

Trnčíková – ředitelka centrální školní jídelny Třebíč). 

 

Na závěr každého semináře byli přítomní seznámeni s nabídkou doplňkového kurzu celoživotního vzdě-

lávání, obdrželi praktické informace a materiály z projektu Rekuk a certifikát o absolvovaném školení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na přednáškovou a diskusní část semináře navazovala tematická exkurze nebo workshop (pestré jarní 

pomazánky z místních, čerstvých, sezónních a bio potravin). 



 

 

První seminář a workshop se konal 6. 4. 2018 na Střední odborné škole a Středním odborném 

učiliště v Žatci (Středočeský kraj). Akce se zúčastnilo 20 vedoucích školních stravovacích zařízení a 

také učitelé a studenti závěrečných ročníků školy.  

 

V polovině května (15. a 16. 5.) se konaly dva semináře na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. První den absolvovalo seminář 30 vedoucích školních stravovacích zařízení 

a vedoucích kuchařů ze základních a mateřských škol města České Budějovice a druhý den 11 

vedoucích školních kuchyní základních škol z Jihočeského kraje. 

 

Čtvrtý seminář byl organizován ve spolupráci s Odborem školství Jihočeského kraje. Konal se 14. 6. 

na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se jej 25 vedoucích 

školních stravovacích zařízení ze středních škol Jihočeského kraje. 

Semináře pro vedoucí pracovníky veřejných stravovacích zařízení - 

seznámení s projektem Rekuk 

V České republice byly uspořádány čtyři semináře s jednotným názvem „Regionální, 

sezónní, bio a čerstvé potraviny ve veřejném stravování“. 



 

 

Během realizace projektu Rekuk se uskutečnily čtyři dílčí schůzky s experty, kde se konzultovala idea 

projektu i příprava školicích materiálů. Závěrečná společná schůzka expertů (16 zúčastněných + 

organizátoři mítinku) se konala 5. 6. 2018 na Ministerstvu zemědělství v Praze. Úvodem prezentoval 

projekt doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích krátkou přednáškou s obligátním názvem „Udržitelný jídelníček – využití regionálních, 

sezónních, bio a čerstvých potravin ve veřejném stravování“, po níž následovala obsáhlá řízená 

diskuse ve skupinách i společné vyhodnocení. 

 

Úvodem odpoledního jednání byla přednáška Mgr. Aleny Strosserové, referentky školního 

stravování odboru školství a zdravotnictví Městského úřadu Praha nazvaná „Zkušenosti s uplatněním 

regionální produkce ve veřejném stravování“. Po ní následovala opět řízená diskuse. Semináře se 

zúčastnili přední odborníci z oblasti zemědělské prvovýroby, speciálně ekologického zemědělství, 

zástupci zpracovatelů a obchodníků především s regionálními potravinami a biopotravinami. Mimo 

nich byli přítomni a aktivně v diskusi vystupovali odborníci z oblasti vzdělávání, zdravotnictví i 

marketingu.  

 

Hlavními tématy diskuse bylo: posouzení stávající situace hromadného, především školního 

stravování (personální, ekonomické a metodické zabezpečení), vzdělávání manažerů a řadových 

pracovníků kuchyní (formy, metody, problémy spojené s motivací – vazba na výstupy projektu 

Rekuk), distribuce potravin (velkoobchodní nadnárodní dodavatelé kontra drobní regionální 

producenti), biopotraviny – specifické problémy ČR, výchova ke zdravému životnímu stylu – 

stravování (úzká spolupráce rodičů, učitelů a vedení kuchyní). 

Setkání expertů 



 

 

Na základě dosavadní spolupráce při vzdělávání pracovníků veřejných stravovacích zařízení 
předpokládáme její pokračování při diseminaci projektu Rekuk  (Development of a Training Concept 
for Executive Chefs and Chefs as a Basis for the Implementation of Resource Efficiency in Large-scale 
Kitchens). Mezi partnery, kteří nám zaslali Letter of Intent týkající se pokračování snah o realizaci 
idejí projektu Rekuk, patří Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální a ekologického 
zemědělství; Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení 
školství; Magistrát města České Budějovice a další. Výstupy projektu budou uplatňovány na 
Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity ve výuce tematicky zaměřených předmětů, nabídli jsme 
výstupy projektu i partnerům ze Slovenské polnohospodárské univerzity v Nitře a dalším. 

Projekt Rekuk končí, spolupráce školních stravovacích zařízení se 
Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
však pokračuje. 
Další plánovaná spolupráce v roce 2018 v návaznosti na projekt Rekuk: 

Formy spolupráce:  

1. Poskytnutí vzdělávacích materiálů z jednotlivých modulů projektu Rekuk účastníkům seminářů 

(kurzů) organizovaných naší organizací. 

2. Pořádání společných kurzů, školení, seminářů, do kterých budou zařazeny jako výukové bloky 

vybrané moduly projektu Rekuk. 

3. Nabídka kompletního vzdělávacího programu Rekuk  jako doplňkového kurzu pro vedoucí 

pracovníky veřejných stravovacích zařízení v rámci jejich celoživotního vzdělávání. 

21. 8. 2018 – Ministerstvo zemědělství v Praze – modul kuchařky MENU A ODPADY 

25. 9. 2018 – Seminář pro vedoucí školních stravovacích zařízení mateřských, základních i středních 

škol České Budějovice – téma Potravinářství, komunikace a marketing 

září – prosinec 2018 – dotazníkový průzkum „Bioprodukty pro školní jídelny“. Zavedení regionálních 

biopotravin do školních jídelen, distribuce materiálů Rekuk školám v Jihočeském kraji. 

2019 – pokračování v hodnocení a systematické podpoře spolupráce školních stravoven 

s regionálními výrobci a dodavateli biopotravin v Jihočeském kraji a následně v celé České republice. 

Disclaimer: 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 


