
 

 

 

 

Zápis stravovací komise  

 
 

Přítomni:  

 

Členové stravovací komise:    Tomáš Petržela 

     Jiří Jurča 

 

Vedoucí školní jídelny:   Bc. Renáta Mikulaštíková 

 

Ředitel školy:    Mgr. Libor Slováček, MBA - omluven  

 

Školní jídelna je v dobrých rukou… řekl by klasik pohádek. 

 

 

   Dne 24. 4. 2019 proběhla návštěva školní jídelny na ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, kterou provedla stravovací 

komise Rodičovského sdružení ve výše uvedeném složení.  

 

   Návštěva proběhla v době vydávání obědů od 11.30 do 12.30 hod. s krátkou diskuzí s vedoucí stravování 

Bc. Renatou Mikuláštíkovou, která nám sdělila svoje pohledy na problémy ve stravovacím zařízení školy.  

 

Mezi nejčastější patří: 

- zapomenuté čipy  

- velké množství vrácených jídel 

- stížnosti rodičů na kvalitu jídla a hladové děti po návratu ze školy 

- špatná kvalita jídla 

 

 

   Dovolte, abych několika málo větami zhodnotil tuto návštěvu a podělil se o některé poznatky.  

 

   Byla to moje třetí návštěva za poslední 4 roky, kdy jsem byl jmenován do stravovací komise, a prvotní 

návštěva kolegy p. Jurči. Jako každý rodič, který platí obědy svému dítěti, se pravidelně zajímám v průběhu 

roku o kvalitu a kvantitu podáveného jídla a tak mám ucelené informace. 

 

1) Vydávání náhradních stravenek za zapomenuté čipy je jedna z hlavních pracovních náplní vedoucí 

ŠJ v době vydávání obědů, naštěstí její vstřícnost je vůči zapomnětlivým dětem maximální. Máme 

možnost v „přímém přenosu“ sledovat tuto proceduru, kdy přišla pro stravenku holčička 1. nebo 2. 

třídy, která za několik málo minut po převzetí tácku s jídlem, šla a celý obsah vrátila - NETKNUTÝ.  

Na náš dotaz, proč nejedla, odpověděla, že jí to nechutná. 

2) Tímto se dostáváme k dalšímu bodu, který je daleko závažnější a dle našeho názoru se bude muset 

najít v brzké budoucnosti řešení. Není možné, aby děti vracely jídlo, kterého se ani nedotknou a pak 

doma vypráví rodičům, že školní jídelna špatně vaří atd. Samozřejmě, že se může stát, že někomu 

nebude jídlo chutnat. Není možné se trefit 500 strávníkům do jejich chuťových buněk po  celou dobu 

školního roku!!!  

3) Byla nám nabídnuta možnost ochutnávky jídel pro tento den, kterou jsme využili a jídla otestovali  

- smažený karbanátek s brambory, kuřecí ondráš s bramborovou kaší. 

 

   Námi testované jídlo bylo chuťově zcela v pořádku a nebyl shledán žádný problém. Vše bylo připraveno  

z čerstvých surovin bez použití mraženého polotovaru. Objevil se nám ve škole takový nešvar – velké množ-

ství dětí, které vracely tácky s jídlem, tak jak je převzaly od paní kuchařky.  Nastává otázka, jak tomuto plýt-

vání jídlem zamezit. Prvně by měla začít výchova dětí doma ke vztahu k jídlu a nepochybně i vztah k práci 

druhých, kteří jídlo připravují.  

 



 

 

   S respektem a úctou ke kuchařkám, které se pečlivě starají a vaří s maximální vstřícností. Není to úplně 

ideální prostředí, když se Vám nahrnou do jídelny 2-3 třídy dětí, které křičí tak, že neslyšíte kolegu stojícího 

vedle. 

 

   Velikost porcí je plně dostačující pro ty, co ihned vrací jídlo bez ochutnání! 

 

   Naše návštěva byla nahlášena pouze den předem a proto se nám nemohl věnovat ředitel školy Mgr. Libor 

Slováček, který měl naplánovné jednání na úřadech. Děkujeme paní vedoucí ŠJ Bc. Renatě Mikuláštíkové za 

ochotu a čas, který nám věnovala a přejeme všem kuchařkám spokojené děti a prázdné talíře. Kolektiv ku-

chařek je příjemný a vzájemná úcta přispívá k dobré komunikaci.  

 

   Vás rodiče, bych si dovolil poprosit o trochu větší kontrolu nad stravovacími návyky dětí. Je to především 

Vaše vyhazování peněz za služby, kterých si děti neváží! 

 

   Závěrem by šlo jen doporučit zamyslet se nad metodikou a zvýšenou iniciativu pedagogických pracovníků 

a důsledněji kontrolovat tyto nešvary dětí, které ve spěchu s dobou od raného věku nemají čas na pravidel-

nou stravu, která stojí jak peníze, tak i lidskou námahu, kterými je plýtváno. Další z otázek je, kolik stojí 

likvidace jídla, které je vráceno, aniž by ho kdo ochutnal.  

 

 

2. 5. 2019 

 

Zapsal: Tomáš Petržela, člen stravovací komise RS při ZŠ VSETÍN, TRÁVNÍKY 1217 

 


