
 

 

Zápis stravovací komise Rodičovského sdružení 
při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 

z provedené kontroly ve školní jídelně 
 
 
Přítomni:  
 
Členové stravovací komise:   Tomáš Petržela 
     Monika Spitzerová 
Ředitel školy:    Mgr. Libor Slováček, MBA 
 
Vedoucí školní jídelny:  Bc. Renáta Mikuláštíková 
 
 
   Dne 7. 4. 2016 navštívila stravovací komise Rodičovského sdružení při ZŠ Vsetín, Trávníky 
1217 školní jídelnu v době vydávání obědů - cca od 11.30 do 13.00 hod. Návštěva byla 
nahlášena 3 dny dopředu. Na úvod proběhla krátká diskuze s vedoucí ŠJ paní Mikuláštíkovou, 
která nás seznámila s problémy, které trápí paní kuchařky, vedoucí ŠJ, děti a rodiče: 
 
- zapomínání čipů (převážně se jedná pravidelně o stejné jedince)  
- velké množství vrácených jídel  
- nedisciplinovanost dětí v jídelně  
- stížnosti rodičů na kvalitu jídla a hladové děti po návratu ze školy 
- špatná kvalita jídla  
 
 
   Po této diskuzi se stravovací komise přesunula do jídelny, kde se v první fázi kontroly 
zaměřila na vracení zbytků a kvalitu jídla. Po zkušenostech z loňského roku, kdy děti vracely 
jídlo bez ochutnání, jsem si nedělal iluze o velkém zlepšení situace. Nová kolegyně ve 
stravovací komisi byla předem informována, na co se může těšit. 
 
Kvalita jídla 
   Stravovací komisi byla nabídnuta možnost ochutnávky připravených jídel, kterou jsme 
využili, a jídla jsme otestovali. Ochutnávka se skládala z bramborových knedlíků plněných 
uzeným masem se zelím, vepřového rizota s pohankou a haše polévky.  
 
   Testované jídlo dopadlo na výbornou: plněné knedlíky uzeným masem byly fantastické  
a musím přiznat, že jsem ještě lepší nejedl, kyselé zelí bylo skvělé. Knedlíky byly plné masa, 
které bylo chutné, ale především to nebyl žádný mražený polotovar, naopak poctivá ruční 
výroba. Za takové jídlo zaslouží paní kuchařky obdiv a pochvalu!  
 
   Vepřové rizoto s pohankou bylo pro nás milým překvapením. Pohanka není na našem 
jídelníčku běžné jídlo a jeho konzumace je i v domácnostech minimální. Příprava tohoto jídla 
ve ŠJ byla velmi zdařilá a kombinace rýže s pohankou byla inspirativní. Pokud dětem toto 
jídlo nechutnalo, nebylo to chybou kuchařek či špatnou kvalitou jídla. Hlavní příčina bude  
v tom, že tento druh jídla děti nemají pravidelně ve svém jídelníčku.  
 



 

 

    Hašé polévka nemohla nikoho urazit, ale děti dávají přednost jiným polévkám, tzv. 
hutnějším. Ta byla tento den asi nejčastěji vráceným jídlem - 90% dětí si v den naší kontroly 
polévku ani nevzalo, tedy ani neochutnalo.  
 
Dostáváme se k množství vráceného jídla. Bylo to lepší než vloni. Dokonce jsem 
registroval tzv. vylízané talíře a spokojené děti, které nám potvrdily, že jim chutnalo a chutná. 
Najdou se případy, kdy si někdo nevzal polévku, ale snědl druhé jídlo. Někdo vracel vše, co 
dostal na talíř. Na naše otázky proč to žák/ žákyně nesnědl, se nám dostalo odpovědi: 
 
- nechutná mně to (jak to může vědět, když to ani nezkusil???) 
- nemám hlad 
- nestíhám - spěchám na ping-pong 
- už nemůžu 
 
Velikost porcí je dostačující a děti, které mají zájem o přídavek, nejsou odmítnuty. Kuchařky 
byly vcelku příjemné, a pokud se k nim děti chovají s úctou, kterou by měly mít, tak nebude 
problém v dobré komunikaci.  Děti dokážou v jídelně vyvinout neuvěřitelný randál, z kterého 
musí bolet hlava i toho největšího flegmatika, tudíž není divu, že tam některým dětem ani 
nechutná! Nás po 60 minutách v jídelně bolela hlava hodně. Chtěl bych se ještě zmínit nad 
reakcí rodičů a jejich stížnosti, že děti chodí domu hladové. Dle našeho závěru to nebude 
chyba na straně ŠJ a kvality jídla. Zcela jistě se může stát, že chuťové buňky strávníka nemusí 
být v souladu s nabízeným jídlem, ale to je docela přirozený jev, kdy ŠJ nemůže splnit 
požadavky všech dětí.  
 
   Do konce tohoto školního roku budeme chtít provést ještě jednu kontrolu a přesvědčit se  
o kvalitě, kterou ŠJ má velmi dobrou. A pokud se paní kuchařkám v kuchyni něco nepodaří, 
tak není důvod je hned hanit a pomlouvat, že vaří špatně. Ze strany vedení školy a ŠJ je vidět 
snaha a vstřícnost jak k dětem, tak k rodičům. 
 
 
 
Zápis proveden dne: 19. 4. 2016 
Zapsal: Tomáš Petržela, člen stravovací komise RS při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 


