Stanovisko Národního parlamentu dětí a mládeže
k "Pamlskové vyhlášce"
Na základě různých informací ohledně “Pamlskové vyhlášky”, které na nás útočí z
médií i ve školách, jsme se rozhodli zjistit prostřednictvím parlamentů dětí a mládeže realitu a
názor žáků a studentů, kterých se situace týká.
Aktuální stav na českých školách jsme se rozhodli zjistit pomocí rychlého
internetového dotazníku, kterým jsme pomocí struktury parlamentů dětí a mládeže oslovili
190 žáků a studentů ze 109 škol ze 14 krajů České republiky, kdy 41 odpovědí jsme
zaznamenali z gymnázií, shodně ze středních škol a také 26 odpovědí ze škol základních.
Odpovědí jsme zaregistrovali ze všech dotčených škol. Ohlasy na Pamlskovou vyhlášku z řad
žáků a studentů nejsou ve většině případů pozitivní. Na 19 školách není v důsledcích dopadu
vyhlášky k dispozici žádné občerstvení, před přijetím vyhlášky bylo občerstvení zajištěno
kromě jedné na všech sledovaných školách. Myslíme si, že vyhláška byla přijata příliš
unáhleně a nedala potřebný prostor se žákům, studentům ale i vedení škol připravit se a
dostatečně se s přijímaným dokumentem seznámit. Nicméně s myšlenkou vyhlášky
souhlasíme, ale její konkretní znění a uvedení do praxe je pro nás nepřijatelné. Škola by podle
nás neměla být místem, kde dochází k prodeji nezdravých potravin. Také je nutné podotknout,
že tento problém nelze vyřešit pouze ve škole, ale také ve spolupráci s rodiči, kteří v
některých případech sami děti podporují v nezdravém stravování a nekladou dostatečný důraz
na osvětu dětí v této oblasti.
Rádi bychom podotkli, že do této problematiky by měly vstoupit podněty z
Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví, ta by podle nás měla vydat svá
stanoviska k danému tématu. Také bychom ve spolupráci s MŠMT uvítali hledání jiných
možností, jak co nejvíce podpořit pestrou a zdravou stravu českých žáků.
Národní parlament dětí a mládeže, zastřešující děti a mládež prostřednictvím
parlamentů dětí a mládeže na úrovni škol měst i krajů, podporuje pestré stravování dětí.

Uvítali bychom edukované děti a rodiče v této tématice. Oceňujeme program Zdravá 5, kterou
realizuje Nadační fond Albert na podporu pestrého jídelníčku u dětí, jako jednu z možných
cest zdravého stravování.
Ocenili bychom, kdyby byla v České republice započata veřejná debata o pestrém
stravování žáků základních a středních škol za účasti všech aktérů

