Závěry ze schůzek s vedením školy a dodavatelem stravy:
Schůzky se uskutečnily dne: 10.11. a 24.11. 2015
Odpovědi na dotazy rodičů (viz zápis SRPŠ).
1/ Proč není třetí jídlo, když předtím bylo?
Možnost volby třetího, bezlepkového jídla je v řešení. Měla by být yytvořena nabídka bezlepkové
stravy tak, aby si ji žáci, kteří to potřebují, mohli zakoupit. Cena takového oběda bude vyšší - cca
45Kč, tyto obědy by se měly objednávat přímo u dodavatele na jméno žáka, nikoli přes čip, tyto
obědy by se měly hradit odděleně od ostatního stravování.
V praxi by to znamenalo, že si rodiče objednají a zaplatí určitý počet bezlepkových obědů přímo u
dodavatele, dítě pak v den, na který má objednanou bezlepkovou stravu, bude mít připravenou
“krabičku” se jménem s tímto pokrmem. “Běžný” oběd na takový den by se musel v elektronickém
systému odhlásit. Naopak nebude nutné dokládat potvrzení od lékaře o bezlepkové dietě.
2/ Proč je cena obědů vyšší?
Změna cen obědů souvisí se zněním platné vyhlášky o stravování.
Cena byla ve smlouvě špatně kontrolována a odsouhlasena.
Na základě doložení platné legislativy byla upravena.
3/ Je možnost čisté pitné vody na pití?
V jídelně již je k dispozici čistá voda.
4/ Stížnosti na malé porce. Je dodržována gramáž
Velikost porcí je nad limitem.
Dodavatel stravy má nastaveny parametry pro studenty středních škol a nevyplatí se mu vyčlenit
další osoby na zmenšování porcí.
Dle informace z kuchyně a p. ředitele se zvětšilo množství nedojedeného jídla.
5/ Některá jídla jsou dost pikantní.
S dodavatelem byla řešena přílišná kořeněnost a (někdy) přesolenost jídel, dodavatel se zavázal,
že se v tomto ohledu situace zlepší.
Další informace:
- Od příštího školního roku by se mělo opět vařit přímo ve škole, zaměstnanci jídelny by tedy byli
zaměstnanci školy a měla by snáze probíhat komunikace v případě řešení případných problémů.
⁃

Dodavatel nabídl zájemcům ze stravovací komise (a z řad rodičů), že je možné si jít
prohlédnout provozovny, v nichž se vaří.
Toto řěšit mimo školu.
⁃

Stravovací komise hledá (2-4) nové členy, z původních členů bude v práci pokračovat
pan Václav Klír (3.B), paní Kořánová a Jánošíková z osobních důvodů nemohou v činnosti
dale pokračovat. Zájemci kontaktujte pana Klíra na emailu/telefonu vaclav.klir@gmail.com /
604 15 88 56

Zapsal V. Klír (stravovací komise).

