
Školská rada Základní školy Nový Hrádek  ŠR ZŠNH 5 – 22.11.2016 

 

 Strana 1 (celkem 3) 

   

   ŠKOLSKÁ RADA  
     Základní školy Nový Hrádek  

 

 

 

Z Á P I S 

z 5. řádného zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek (volební období 2015 – 2017) 

konaného dne 22.11.2016 ve sborovně základní školy od 15.00 hod.  

 
Účast členů školské rady na zasedání ŠR ZŠNH 5: 

 

     Příchod Odchod Účast 

1. Mgr. Pavel Bachura 15:00               15:50 Plná 

2. David Bek 15:00 15:50 Plná 

3. Mgr. Lenka Dudášková 15:00               15:50 Plná  

4. MUDr. Lucia Hrnčířová 15:00               15:50 Plná 

5. Mgr. Alena Lokvencová  Neúčast omluvena 

6. Mgr. Martina Marková 15:00               15:50 Plná 

7. Jiří Novotný 15:00  15:50 Plná 

8. Mgr. Jana Soukupová  Neúčast omluvena 

9. Ing. Radek Světlík      Neúčast omluvena 

   

  

Záznam a ověření zápisu ŠR ZŠNH 5: 

 
  

Ověřovatelé zápisu:    MUDr. Lucia Hrnčířová 

 David Bek   

  

Zapisovatel zápisu:    Mgr. Pavel Bachura 

 
                       

Čl. 1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 

 

1.1. Zahájení 

 
Pan předseda zahájil 5. zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek a všechny přítomné členy školské rady 

přivítal, včetně pana ředitele Mgr. Páva a hosty dnešního zasedání: vedoucí školní jídelny paní Renatu Rufferovou a 

Lenku Kubcovou. Z dnešního zasedání se omlouvá Mgr. Alena Lokvencová, Ing. Radek Světlík a pro nemoc Mgr. 

Jana Soukupová. Pan předseda konstatuje, že dnešní zasedání školské rady je usnášeníschopné.  
  
Dne 13.112016 byla všem členům, panu řediteli a vedoucí školní jídelny, v předstihu emailem zaslána pozvánka o 

konání školské rady. 

 

Pan předseda určuje ověřovateli dnešního zápisu: David Bek a MUDr. Lucia Hrnčířová. Zapisovatel dnešního zápisu 

je předseda. 
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Čl. 2 – Organizační záležitosti ve školní jídelně 
2.1. Organizační záležitosti ve školní jídelně 

Pan předseda navazuje na poslední zasedání školské rady ze dne 06.10.2016 kde byl diskutován problém s výdejem 

většího množství zeleniny a případném umístění chladícího boxu nejen na zeleninu.  Paní Rufferová sděluje, že od 

ledna 2017 vstoupí v platnost nová vyhláška, která nařizuje jídelnám, aby vydávala přesnou gramáž, vč příloh jako 

zeleniny apod. jde o tržní mechanismus, rodiče platí a děti dostanou hotový „výrobek“ a je to na nich zda to půjdou 

vyhodit či to sní. Nelze tak ovlivnit plýtvání. Paní Dudášková (zástupce všech pedagogů) požádala o zodpovězení paní 

Rufferové několik dotazů: rozdíl porcí 15+ a dospělí? Paní Rufferová sděluje, že je to stejné množství. Pan ředitel 

uvádí, že oni platí za oběd 32 Kč, ale žáci méně? Paní Rufferová vysvětluje skladbu jejich stravného, která vychází i 

z příspěvku FKSP. Žákům doplácí na oběd stát. Paní Dudášková se dotazuje na možnost volby dvou jídel? Paní 

Rufferová sděluje, že dle vyjádření hygieničky to není na místě. Navíc prostory kuchyně pro případné vydávání dvou 

jídel jsou limitované (sporák navíc, nádoba na ohřívání před výdejním pultem by pak nebyl prostor na vlastní výdej). 

Paní Dudášková i pan ředitel se dotazují na nabídku např. zeleninových talířů, případně dát zeleninu do chladícího 

boxu. Paní Rufferová také už uvažovala o chladícím boxu, je to ale rovněž otázka financí a jeho stavebně technickém 

umístění. Co se týká zeleniny tak spotřební koš je v tomto směru plněn bohatě. Počítá se do něj i syrová cibule, 

sterilována apod..čili i věci v přípravě oběda. Pan Novotný sděluje, že u nich v práci je rovněž chladící box a pokud 

má někdo zájem tak si může přikoupit, je to poměrně využívané. Paní Kubcová sděluje, že žáci 9. Třídy by uvítali 

rovněž více zeleniny a box by se určitě uchytil. Paní Rufferová by byla ráda za zpětnou vazbu ohledně sestavení 

jídelníčku třeba i od dětí. Všichni se shodli, že žáci si sami zkusí sestavit jídelníček. Paní Dudášková se dotazuje, zda 

by např. jogurty nešly sníst přímo v misce v jídelně? Pak se to vše válí po náměstí. Paní Rufferová vysvětluje, že když 

děti sní polévku, druhé jídlo pak si jogurt mohou sníst v družině. V jídelně by už to zřejmě nesnědly, navíc jogurt 

v misce se musí sníst do 30 minut od jeho nandání do misky. Paní Marková hovoří o stejném problému např. s banány 

apod. Pan ředitel se dotazuje co s kompoty? Paní Rufferová sděluje, že spíše praktikují čerstvé ovoce. Paní Dudášková 

se dotazuje na gramáž masa, pokud je jen fazolový guláš? Paní Rufferová odpovídá, že vše se přepočítává na 

bílkoviny, proto maso není, ale fazole vynahradí bílkoviny v mase. Dále byly diskutovány čipy a přihlašování a 

odhlašování obědů. Bylo by dobré aby jídelníček byl vidět i přes víkend na pondělí. Paní Rufferová sděluje, že když 

by někdo nestihl odhlásit přes internet stačí zavolat telefonem. Paní Dudášková sděluje problém s jídlonosiči, výdej je 

do 13.30 hod a většina pedagogů se shodla, že v současné době se to nedá z důvodu jejich vytížení ani stihnout. Paní 

Rufferová apeluje, že když bude v tomto směru problém stačí zavolat a ona vydá jídlo do jídlonosiče. Paní Hrnčířová 

sděluje, že jde hlavně o to, aby se děti naučili kultůře stolování a brali automaticky, že zelenina a další přílohy jsou 

samozřejmostí při obědu. Paní Marková upozorňuje, že jde v podstatě o návyky dětí z domů, jídelna už to nezachrání. 

Paní Dudášková se dotazuje na polotovary, např. smažený sýr nebyl k jídlu. Paní Rufferová sděluje, že sýr by se měl 

jíst hned za tepla, je možné, že za studena již to není ono. Dále členové rady velmi kvitovali, že žáci nemají problém 

např. s kuskusem. Paní Marková upozorňuje na určitou kulturu obědvání, stalo se, že ještě ani nedojedli a paní 

z jídelny dávala u vedlejších stolů židle nahoru, což může znamenat signál k odchodu. Paní Rufferová ví o tom 

problému, který se už opakovat nebude, je to minulost. Školská rada se shodla, že žáci si sami sestaví jídelníček a 

bude se následně konzultovat s paní Rufferovou o reálném splnění. Rovněž zde zazněl návrh uspořádat dny např. 

italské, francouzské a dalších cizích kuchyní pro zpestření strávníků. Dále bylo diskutován problém konzumace 

polévek, druhý stupeň si polévku nedává z principu. Pan Novotný sděluje, že v jejich jídelně v zaměstnání si kolegové 

z 50% nedávají polévku a upozorňuje na nošení svačin z domů, což není samozřejmostí v dnešní době. Pedagogický 

sbor upozorňuje, že řada žáků jde z oběda a kupují si brambůrky a jiné „zdravé“ potraviny. Dále je diskutován 

občasný problém s odčipovaným obědem, ale fyzicky je nezkonzumovaný. Nelze to uhlídat, kdo přijde, čipne si, ale 

oběd si z principu nevezme. 

Přítomno: 6 členů školské rady (z devítičlenné školské rady) 

Hlasování: pro návrh: 6      proti návrhu: 0          zdržel se:  0 

K čl. 2.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 5- 6/2016 
ŠR ZŠ Nový Hrádek ukládá předsedovi podat podnět u zřizovatele základní školy týkající se umístění chladícího 

zařízení na zeleninu a ovoce do prostoru školní jídelny a revitalizaci stávajících a již dosluhujících stolů a židlí ve 

školní jídelně. 

 

Čl. 3 – Diskuse 
3.1. Diskuse 

 Dne 22.11.2016 došlo emailem předsedovi sdělení od Mgr. Jany Soukupové, že do školní jídelny nedochází, 

neboť preferuje vegetariánskou stravu a jídlo v jídelně je z masa či sladkých jídel. Zdravá výživa bohužel 

chybí. 
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ŠR Nový Hrádek Základní školy Nový Hrádek schvaluje Usnesení z  5. řádného zasedání školské rady 

konaného dne 22.11.2016 pod pořadovým číslem 6/2016. 

Zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek bylo ukončeno v 15.50 hod. 

 

 

 

 

 
Zapsal:   ..................................    
                   Mgr. Pavel Bachura 
 

 

 

 

 

Ověřovatelé: ..........................................                   ................................................. 
                         David Bek    MUDr. Lucia Hrnčířová             

 

 

 

 

 

Prezenční listina ze zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek  dne 22.11.2016 

 

 

 

Jméno a příjmení Podpis Poznámka 

Mgr. Pavel Bachura  

 

 

David Bek  

 

 

Mgr. Lenka Dudášková  

 

 

MUDr. Lucia Hrnčířová  

 

 

Mgr. Alena Lokvencová ----------------------------------- 

 

omluvena 

Mgr. Martina Marková  

 

 

Jiří Novotný  

 

 

Mgr. Jana Soukupová ------------------------------------ omluvena -nemoc 

 

Ing. Radek Světlík ------------------------------------- 

 

omluven 

Mgr. Aleš Páv 

 
 ředitel školy 

 

Renata Rufferová  vedoucí školní jídelny 

 
 

Host: Kubcová Lenka 


