
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Syrovice 

14. února 2023 v 16:00 hod. 

 

Přítomni: 

Mgr. Sylvie Brulíková 

Mgr. Ivana Hradečná 

Mgr. Pavlína Jouklová 

Eva Zahradníková 

Tomáš Malina 

Host: Mgr. Markéta Beránková (ředitelka školy) 

          Kateřina Fialová (vedoucí školní jídelny)   

Omluvena: Lenka Doležalová (nemoc) 

 

Program jednání: 

• Stížnost ze strany zákonných zástupců dětí a žáků ŽS a MŠ Syrovice na adresu 

školního stravování. 

V návaznosti na hromadící se zprávy a stížnosti ze strany zákonných zástupců dětí a žáků, 

které souvisely s kvalitou stravování ve školní jídelně a které byly shromážděny zástupci 

rodičů ŠR, byla svoláno mimořádné zasedání ŠR. Přizvána byla ředitelka ZŠ - Mgr. Markéta 

Beránková a vedoucí školní jídelny, paní Kateřina Fialová. 

Koncem srpna byl na zasedání ŠR již také zařazen bod „kvalita stravování ve ŠJ“ a zdražování 

obědů. Byly diskutovány možnosti zlepšení kvality stravování, koncepce přípravy a 

servírování hotových jídel apod.  

Na zasedání ŠR bylo tak možné navázat na předchozí komunikaci a následně byly 

představeny stížnosti ze strany ZZ. 

Projednány tedy byly: 

• konkrétní stížnosti ze strany ZZ 

- kvalita pokrmů 

- způsob komunikace pedagogických pracovníků s žáky během stravování  

• jídelníček – typy jídel, poměr masa x luštěnin x zeleniny apod., 

• spotřební koš, 

• finanční stránka,  

• možnosti řešení. 



 

Aktuální návrhy řešení a závěry ze zasedání: 

• Od doby svolání ŠR (8.2.2023) byl zahájen pravidelný odběr jídel ze ŠJ starostou obce, 

p. Z. Jouklem, který si každý den k jednotlivým pokrmům píše poznámky. Toto 

plánuje realizovat min. po dobu 2 týdnů. 

• Ze strany zástupců rodičů byl navrženo distribuovat dotazník spokojenosti se 

stravováním ve ŠJ mezi samotné strávníky (děti, žáky a strávníky mimo školu). Toto 

bylo projednáno a je do budoucna plánováno. 

• Komunikace s žáky – pokud žáci stravu odmítají, do konzumace pokrmů jsou 

podporování formou pobídky alespoň k ochutnání. Ne vždy pokrm znají a bez 

ochutnání nezjistí, zda jim nebude nakonec chutnat. 

• Vedoucí školní jídelny uvádí, že je otevřena novým trendům a pravidelně se v oblasti 

možnosti zlepšení kvality stravování ve ŠJ vzdělává. Aktuálně je po dohodě s vedením 

školy zaváděna nová koncepce servírování pokrmů (např. odděleně přílohy, omáčka 

apod., aby si děti mohly vybrat). 

• Dle informací od vedení školy a vedoucí ŠJ se počet cizích strávníků zvyšuje. Toto 

naopak svědčí o jejich spokojenosti s nabídkou jídel. 

• S ohledem na zdražování potravin je taktéž otázkou kvality finanční stránka a příp. 

nutnost zdražení obědů o několikakorunové položky za jeden oběd. 

   

Termín dalšího jednání ŠR: dle potřeby, nejpozději 8/2023 

 

Zapsala: Eva Zahradníková 

Zápis schválila: Lenka Doležalová (předsedkyně ŠR) 

 

 

 

 


