
Biopotraviny
ve školním stravování
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Konference

Termín:

16. listopadu 2011
Čas:

9.00–17.00 hodin
Místo:

Konferenční centrum City 
Na Strži 63
Praha 4 - Pankrác
Zaměření konference:

Konference přinese účastníkům jednak po-

znatky z tříletého projektu Bioškoly 

a zkušenosti z České republiky, ale také 

informace o zahraničních zkušenostech 

a projektech v zavádění biopotravin do škol-

ního/hromadného stravování, které jsou již 

etablovány a dlouhodobě fungují. Součástí 

konference bude diskuse o možnosti pod-

pory biopotravin ve školách, stejně tak 

jako praktické workshopy pro pracovní-

ky školních jídelen a škol, které se budou 

týkat nejdůležitějších témat zavádění biopotra-

vin do školního stravování.

Pro koho je konference určena:

Konference je určena pro pracovníky školních 

jídelen, pedagogické pracovníky, zaměstnance 

krajských úřadů a ministerstev zabývajících se 

školním stravováním, producenty biopotravin 

a další zájemce o problematiku školního stra-

vování a biopotravin.

Registrace:

Máte-li zájem o účast na konferenci, přihlaste 

se prosím prostřednictvím formuláře na 

www.biokonference.cz.

Uzávěrka přihlášek je 10. 11. 2011.

Program:

1) Přednášková část 9.00–12.00 hod.

  a. Biopotraviny ve školním stravování – zkušenosti projektu 

  Bioškoly. 

  b. Vzdělávání ve stravování – důležitá součást zavádění 

  biopotravin do škol. 

  c. Biopotraviny ve školním stravování v Německu – zkušenosti 

  ze zavádění se zvláštním důrazem na lokální potraviny. 

Přestávka na bioobčerstvení.

  d. Biopotraviny ve školním stravování v Rakousku – se zvlášt-  

  ním důrazem na právní a institucionální rámce.

  e. Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje – širší 

  institucionálně environmentální souvislosti.

Oběd formou rautu v biokvalitě 12.00–13.00 hod.

2) Praktické workshopy (každý proběhne dvakrát) 13.00–16.00 hod. 

  f. Jak zařadit biopotraviny do školního jídelníčku a vejít se do 

  finančního normativu.

  g. Jak vařit z biopotravin a méně známých potravin – ukázky  

  vaření.

Přestávka na bioobčerstvení.

  h. Dodavatelské řetězce – jak fungují dodávky biopotravin v ČR.

  i. Vzdělávací programy v ekologickém zemědělství pro školy. 

3) Panelová diskuse 16.00–17.00 hod.

  j. Potřebujeme biopotraviny ve školním stravování?

Vstup na konferenci je zdarma.

– aktuální zkušenosti a výhled do budoucna.


