
Zápis stravovací komise z provedené kontroly ve školní jídelně 
 
 
Přítomni:  členové stravovací komise  - Ing. Radka Husičková, Tomáš Petržela 
                 ředitel školy   - Mgr. Libor Slováček                                      
                 vedoucí školní jídelny        - Bc. Renata Mikuláštíková 
 
 
 
Dne 20. 1. 2015 navštívila stravovací komise Rodičovského sdružení při ZŠ Vsetín, Trávníky 
1217 školní jídelnu v době vydávání obědů - cca od 12.00 hodin. Vedoucí ŠJ paní Mikuláštíková 
členy komise seznámila s nejpalčivějšími problémy - stížnostmi ze strany žáků a rodičů. 
 
Kvalita jídla 
 
Stravovací komisi byla nabídnuta možnost ochutnávky připravených jídel, kterou jsme využili a 
jídla jsme otestovali. Ochutnávka se skládala ze smaženého kuřecího řízku v těstíčku s 
bramborami, pečeného kachního stehna s červeným zelím a bramborovým knedlíkem. Objektivně 
musíme přiznat, že kvalita jídla stravovací komisi příjemně překvapila!  
 
Test dopadl na výbornou: prsní kuřecí řízek nebyl vysušený a sýrové těstíčko bylo chuťově v 
pořádku. Pečené kachní stehno se zelím bylo připraveno tak, jak u mnoha rodin na nedělním 
obědě. Maso krásně upečené a šťavnaté, zelí bylo na stravovací zařízení nadstandardní, knedlíky 
byly taktéž v pořádku. Do tohoto okamžiku proběhla kontrola ke spokojenosti.  
 
Paní Mikuláštíková nás před samotnou ochutnávkou seznámila s připomínkami žáků na kvalitu 
jídla a dalšími poznatky, které se žákům nezamlouvají. Následně nás informovala o problému, 
který trápí paní kuchařky. Tím nejzávažnějším je vracení jídla.  
 
Námi zvolená návštěva byla cíleně zaměřena na tato “jednoduchá a tradiční jídla”, abychom si o 
jejich výdeji a konzumaci mohli udělat obrázek. 
 
Vracení jídel 
 
Velmi nás šokovalo, když jsme viděli, jak děti vrací celé, netknuté porce jídla.  Bez rozdílu věku 
a pohlaví byly často vráceny plné talíře ve stejném stavu tak, jak je děti převzaly od paní 
kuchařky. 
 
Nejčastějším důvodem bylo, že nemají hlad, jídlo jim nechutná (což někteří nemohli ani zjistit) a 
že nemají čas. Někteří si údajně mysleli, že jídlo na menu č. 1 je ryba, takže to raději ani 
nezkusili. 
 
Troufáme si odhadnout, že každý den se ve školní jídelně vyhodí cca 40-50% jídla!!! 
 
Velikost porcí 
 
Za vstřícný krok  ze strany vedení školní jídelny považujeme možnost, že děti mohou velikost 
svých porcí porovnat s vystavenými vzorky obou jídel ve třech velikostech. 
 
 



Zapomínání čipů 
 
Během 20 minut, kdy jsme byli s paní Mikuláštíkovou v kanceláři, přišlo 7 dětí pro náhradní 
stravenku. Jedná se prý stále o stejné strávníky. 
 
 
Závěr 
 
  Bylo by asi dobré, aby se rodiče dětí, kteří si doma stěžují, přišli podívat, jak se jejich děti 
ve skutečnosti stravují. 
 
 
Zápis proveden dne: 17. 2. 2015 
Zapsal: Tomáš Petržela, člen stravovací komise RS při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 
 


