Zápis z jednání Rady rodičů dne 6. 2. 2020
Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: sr. Anděla
Za RR:
1. A Gabriela Suchlová, 1.B Pavel Kyzlink, 2.A Dagmar Svatošová, 3.A Anna Ježková, 3.B
Jitka Farag, 4.A. Zuzana Honetschlägerová, 4.B Jan Firich, 5.A Antonín Mores, 6.A Kamila
Malinská, 6.B Markéta Štádlerová, 7.A Kristina Vorlíčková, 7.B Petra Fajfrová, 8.A Kateřina
Gucfová, 9.A Kristýna Jirsová
Omluveni: 2.B, 5.B
Nezastoupeny / neomluveny třídy:
8.B, 9.B
Program:
1) Masopustní rej
2) Jídelna
3) Žádosti
4) Informace p. ředitele
5) Ostatní
Ad 1)
P. Gucfová.
Malý zájem ze strany rodičů o pomoc s organizací Masopustního reje. Pokud by byla pomoc rodičů
slabá, může RR zvážit zrušení Masopustního reje (zejména kvůli organizačním problémům
s pořádáním Masopustního reje).
Ještě ve středu 5.2. byla situace s pomocí rodičů slabší. Dnes (6.2.) se přihlásili rodiče a pomohou
se zajištěním Masopustního reje. P. Gucfová s p. Volencovou udělají zítra statistiku účasti. Na
příštím jednání RR podá p. Gucfová zprávu.
Účast 1. stupně byla loni dobrá, 2. stupeň byl slabší.
Ad 2)
p. Štádlerová, p. Farag - dobrovolnice pro jídelnu.
P. Farag – byla špatná odezva od p. vedoucí, že se jídla musí na kontrolu objednávat – což pak ale
ztrácí smysl.
P. Štádlerová přišla okolo 13:30 – bylo jí řečeno, že už nic není. Nakonec byl na místě p. ředitel a p.
Štádlerová dostala degustační menu.
Dýňová polévka byla teplá a kvalita přijatelná. Bramborové knedlíčky s masem a zeleninou.
Pečené kuře s rýží. Rýže byla výborná.
Bulgur s kuřecím masem – běžná kvalita.
Zeleninová polévka.
Brambory – dobře uvařené a v pořádku.
Hovězí na houbách s těstovinami – maso bylo trochu slanější, ale jinak dobré.
Zhodnocení: za danou cenu dobrá kvalita.
Jídelna od listopadu změnila dodavatele.
Občas se polévka nepovede, ale většinou je v pořádku.
Náhodné kontroly z RR budou v jídelně pokračovat.
p. Farag přišla ve 13:50, čekala do 14 hodin, jestli zbude jídlo.
Kroupová polévka byla dobrá.

Hrachová kaše s uzeným masem byla výborná.
Kolínka s omáčkou a krůtím masem. Toto jídlo nebylo teplé.
Brambory s kukuřicí – jídlo bylo dobré, kukuřice byla trochu tvrdší.
Velké procento dětí odnášelo nedojezené jídlo.
Jáhlová kaše – byla dobrá.
Mexický guláš – také dobrý.
Kvalita jídla odpovídá ceně. Vzhledem k ceně a situaci, že jídlo je dovážené, nelze mít vysoké
nároky.
Děti často přijdou do jídelny a nemají objednané jídlo. Pak dostanou jen polévku.
Na jiných školách to bývá tak, že děti mají vždy objednané jídlo č. 1. Rodiče mohou jídlo buď
odhlásit (do 8 do rána) nebo změnit/přeobjednat.
Škola na jídlo doplácí?
Domluvit se s jídelnou na velikosti porcí. Pro 2. stupeň jsou porce malé.
Paní vedoucí. V jídelně byl pán zaměřit, kde bude v jídelně objednávací automat.
Standardně je paní domluvená s rodiči 3 dětí, kterým objednává, jakmile vydá jídelníček.
Přibližně 30 dětí denně chodí bez čipu.
Jedna maminka si pravidelně stěžuje, i když její dcera si pravidelně přidává jídlo.
Také chodí děti, které pravidelně nemají objednáno.
V pondělí bývá cca 60 dětí, které nemají objednané obědy.
Pokud nyní děti nemají objednaný oběd, dostanou jen polévku.
Řešením objednávek by bylo, aby každé dítě mělo objednaný oběd, který lze změnit nebo zrušit.
Děti si mohou objednat obědy u paní vedoucí. Ale nedělají to.
RR nechce automat. Náklady na instalaci automatu (cca 50 tis. Kč) by měla hradit škola.
RR – domluvit schůzku s provozovatelem na řešení situace.
Jídelníček by měl být dostupný pravidelně (není pravidelně dostupné jídlo na objednání dopředu).
4 jídla jsou možná také zbytečně moc – na jiných školách bývají např. jen 2 jídla.
Schůzka se zástupci dodavatele jídla:
 Kvalita jídla je vzhledem k ceně dobrá. Možný problém s množstvím jídla / velikostí porce.
 Je potřeba jen zlepšit objednávkový systém. Každou neděli možnost objednat na 2 týdny
dopředu + následující pondělí.
 RR nechce objednávkový automat.
 Objednávkový systém je občas nedostupný – je potřeba zlepšit dostupnost.
 Co může dodavatel dělat s nevydaným jídlem?
 P. ředitel – domluvit se s dodavatelem – pozvat zástupce jídelny na příští jednání RR.
 V případě, že dodavatel nemůže přijít na jednání RR, půjde do jídelny na jednání za RR paní
Malinská, paní Farag a paní Štádlerová..
Ad 3)
Nebyla podána žádná žádost.
Ad 4)
Informace od pana ředitele.
P. ředitel poděkoval za školní ples – ples se vydařil.
Proběhl program ke třídění odpadů.

Focení se posouvá o týden – p. fotograf byl nemocen (focení út, st, čt příští týden).
Po jarních prázdninách je ve středu Popeleční středa – celoškolní mše sv. Od 8:00 pro 2. stupeň, pro
1. stupeň od 10:00.
Pak budou postní duchovní obnovy pro třídy – informace půjdou od třídních učitelů.
Pro rodiče je obnova 1. postní neděli – 8. března. O. Benedikt pošle pozvánku.
Jídelna
Objednávkový automat – je zrušený.
P. ředitel to ještě ověří s vedoucí jídelny.
Smlouva o dodávce jídla
Je smlouva o poskytování školního stravování (smlouva na dobu určitou i s možností
výpovědní doby). Dotaci na provoz jídelny dostává provozovatel – ten žádá o dotaci.
Škola dostává provozní dotace – hradí provozní náklady výdejny jídla.
Kdyby škola měla školní jídelnu, tj. i kuchyň, tak by celá dotace šla škole.
Existují i normy školního stravování, které jsou uvedeny i ve smlouvě a dodavatel je
povinen je dodržovat.
Ve smlouvě je zakotvena i stravovací komise, která může přijít na degustaci jídla – tj.
ochutnávka jídel, nikoliv výdej celého jídla.
Podle objednaných / uvařených obědů se nastavují provozní náklady, které škola
hradí.
Musí škola poskytovat jídlo dětem?
Škola má povinnost dodat obědy žákům.
P. ředitel bude kontaktovat p. Stejskala (jednatel společnosti) a bude se snažit domluvit
schůzku – účast zástupce dodavatele na jednání RR.
Do jídelny chodí pravidelně cca 350 žáků.
Ad 5)
P. Fajfrová – školní jarní bazar.
Donesení věcí – aby se neblokovala kuchyňka.
Ideálně mít možnost donést věci na bazar od 6.4.
Má škola projekt, na který by RR mohla přispět z výnosu bazaru? Nebo družina?
Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 5. 3. 2020 v 18 hodin.
Zapsali: J. Firich, K. Gucfová
6. 2. 2020

