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Zapojení do programu skutečně zdravá škola, zkušenosti s 
aktivitou Školní farmářské trhy a podmínkami limitujícími 
zkracování dodavatelských řetězců u stravování ve školách



program Skutečně zdravá škola

Zapojení od roku 2017

Plnění kritérií vedlo k bronzovému certifikátu  v roce 2018

Skutečně zdravé školy nakupují čerstvé sezonní potraviny od místních farmářů, 
pekařů, řezníků, organizují výlety na farmy, začleňují témata stravování a jídla 
do vzdělávacího programu, pořádají farmářské trhy

Naše zkušenosti…



Praktický vzdělávací seminář
Svačina pro mého školáka

Začátek spolupráce s koordinátorkou Zdeňkou Trummovou.



Ochutnávka vlastních produktů



Příprava na 1. Školní farmářský trh
výroba sýrů, sušené bylinky, bylinný bazalkový olej, dýňová 
polévka, marmeláda, švestková povidla, jablkové chatney



Prodej produktů lokálních zemědělců a farmářů

• Bylinné sirupy a marmelády - pí. Billerová



Med- včelař p. Šlechta, proutěné košíky- p. Voda, 
cibule pí. Kejklíčková, ovoce z ovocných sadů Synkov





Kroužek vaření s panem kuchařem



2. Školní farmářský trh

• 10. 10. 2019 proběhl ve vzájemné a dobré spolupráci školní 
farmářský trh se zapojením šesti vzdělávacích subjektů a 
podpory obcí



Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí
zahájení trhu tanečním vystoupením 







Základní škola a mateřská škola Čermná nad Orlicí







Základní škola Borohrádek
zajistila stánky od obce a žáci - parkouristi se předvedli na 

workoutovém hřišti





Mateřská škola Týniště nad Orlicí
vystoupení dětského sborečku









Lesní mateřská školka Lesokruh Třebechovice pod Orebem





Základní škola a mateřská škola Žďár  nad Orlicí
naše obec zajistila převoz stánků





















Přínos

• Žáci si vyzkoušeli, kolik úsilí stojí za vypěstováním zeleniny, 
ovoce, bylinek, nasušením, výrobou sýrů, s propagováním 
akce, obsluhou stánků, přístup k zákazníkovi, umět nabídnut a 
prodat své výrobky, správně vrátit peníze a také celou akci 
zhodnotit

• Projekt skvěle rozvíjí klíčové kompetence a mezipředmětové 
vztahy

• Propojení vztahů mezi školami navzájem a také s místními 
pěstiteli

• Výdělek slouží k nákupu dalších pomůcek, hraček nebo k 
dobročinným účelům



A co o akci říkají zapojené školy ?

• „Do trhu jsme zapojili i rodiče, a dokonce se nám podařilo 
zapojit i sad pana Hlaváčka z Domašína.“

• „Farmářský trh byl pro děti zajímavou akcí, naučil je , že nic 
není zadarmo. Museli sami ocenit zboží, vyrobit cenovky. 
Naučily se, že prodává obal a pochopily, proč jsme naše zboží 
zdobili. Prodávající se naučili práci pod tlakem a společně 
spolupracovat.“

• „Podle nás se jarmark velmi vydařil, nabídka výrobků ze škol 
byla pestrá a podle ohlasů uspokojila všechny návštěvníky. 
Díky této zajímavé a přitažlivé akci se tu sešli nejen rodiče dětí, 
ale také lidé z okolních obcí, kteří se prý dlouho neviděli.“ 


