
          Zápis ze zasedání školské rady ze dne 24.9.2008 
 
Přítomni: p.Lambot, Molnárová, Konečná, Procházka, Juřenová, Zabloudilová, Růžička, 
                Pospíšková 
Nepřítomni: p. Vavřina 
Hosté: p.řed.Smíšek, p. Staša, p. Kratochvílová - vedoucí školní jídelny 
 
 
Program: ad Různé, bod 6 minulého zápisu (17. 9. 08) - stížnost na kvalitu jídel školní 
kuchyně a návrh na nabídku výběru z více druhů jídel: 

- úvod – p. Lambot – uvedení do problému 
- p. Kratochvílová – v červnu 2007 anonymní stížnost na kuchyni - výsledek: 

neshledána žádná závada (kontrolu prováděla Krajská hyg. stanice Brno a česká školní 
inspekce), nedostatek kuchařek, vybavení školní kuchyně je zastaralé, v současné době 
- všechny kuchařky jsou kvalifikované, kvalita jídel se zlepšila, přetrvává zastaralé 
technologické vybavení školní kuchyně. 

                                 - je povinna dodržovat tzv. potravinový koš, je svázána normami a 
povinným dodržováním střídání potravin v jídle (např.3x týdně musí vařit brambory) 
                                  - co se týká výběru min. ze 2 jídel: děti rozděleny do 3 věkových 
kategorií, podle nich dostávají oběd, čipový systém by umožnil vařit 2 jídla (navolení jídla 
týden dopředu), je to záležitost cca 100-200.000,-Kč, situaci by ulehčil i konvektomat 
(300-500.000,-Kč) - umožňuje zdravé a rychlé vaření 
                                 - vybavení školní kuchyně je zastaralé, nevyhovující moderním 
trendům (ani výběru z více druhů jídel)   
                                 - vedoucí ŠJ musí vykazovat stav skladu, čipový systém by tuto 
administrativu ulehčil, zároveň by byl pojistkou pro kuchařku, že žák má oběd řádně 
zaplacen 
- p. Smíšek – důležitější než čipový systém je vybavení školní kuchyně, stížnosti dětí 
doma na stravu ve ŠJ - děti nejsou z domu zvyklé na stravovací návyky (polévky, pestrost 
stravy), nikdy se nikdo nezavděčí všem strávníkům 
                  - rodič by si měl uvědomit, že platí cca 1/3 ceny oběda (15Kč), zbytek ceny 
hradí stát, za tuto cenu by se dítě jinde nenajedlo 
- p. Juřenová. reakce na stížnost na to, že dozor ve ŠJ nutí děti dojídat oběd: ano, ale 
pouze v případě, že si dozor všimne, že se dítě oběda ani nedotklo, v tom případě je 
vráceno, aby alespoň ochutnalo 
 
ZÁVĚR: p. Lambot – sestaví otevřený dopis Radě městyse Drnholec, aby se rada 
vyjádřila k problému vybavení školní kuchyně, p. Růžička přednese tento problém na 
zasedání Rady městyse Drnholec 
               p. Kratrochvílová – uvítala by návštěvu z Úřadu městyse Drnholec ve školní 
kuchyni  
 
 
 
Zapsala: Zabloudilová                                                      Předseda školské rady: 
 
V Drnholci, 24. září 2008 


