
Zápis z jednání klubu rodičů ze dne 16. 5. 

 

Tématem jednání bylo stravování ve školní jídelně (dále jen ŠJ). Jednání se uskutečnilo za 
přítomnosti vedoucí školní kuchyně na ZŠ nám. Svornosti (dodavatel obědů pro ZŠ 
Sirotkova) a zástupkyně z magistrátu pro danou problematiku. 

Postupně byly projednány body ze závěrečné zprávy J. Vidlákové vycházející z ochutnávek 
obědů na ZŠ Sirotkova v průběhu jara 2016, k nim byly připojeny další podněty a dotazy 
přítomných rodičů. 

 

Body jednání: 

• Slanost jídel. 
• Málo časté použití zelených bylinek – problém čerstvosti a nezávadnosti. 
• Neodpovídající názvy jídel. 
• Příliš zahuštěná jídla. 
• Možnost výběru bezmasého jídla každý den. 
• Zelenina – obecně je jí v jídle málo, za ne příliš oblíbený byl označen zelný salát. 

Rodiče navrhují nabízet krájenou zeleninu, ne saláty. Předpokládají zvýšení 
konzumace zeleniny u dětí (předpoklad vychází z praxe z jiných jídelen na ZŠ).  

• Otázka pro diskuzi: Zrušit oběd č. 3 – salát? Ke zvážení možnost nahradit ho 
salátovým barem. 

• Dotaz na způsob vaření brambor – brambory se ke zpracování přivážejí do ŠJ čerstvě 
oloupané v kádích bez chemického ošetření. Brambory se cedí vypuštěním vody na 
spodu hrnce. Na bramborách ulpívá „šlem“. Byl vznesen požadavek na jeho 
odstraňování. 

• Vejce – vaří se čerstvá. 
• Požadavek na redukci množství uzenin v jídlech.  
• Vyváženost jídel 1 a 2 – bude k ní směřováno, mj. i v souvislosti s dokumentem  

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši, Doporučení 
pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách 
Doporučení pro školní jídelny z r. 2015. Dostupný z:  
http://www.khsbrno.cz/aktuality/hdm/mz_nutricni_doporuceni_skolni_jidelny.pdf 

• Dotaz na množství vyhozeného jídla, resp. zda má vedoucí ŠJ povědomí o tom, která 
jídla se nejvíce vyhazují. Přehled neexistuje. Informace by bylo možné využít pro 
úpravy jídelníčku. 

• Nespokojenost s konkrétními jídly: filé po řecku (s lečem) – vedoucí ŠJ neměla dosud 
zpětnou vazbu k tomuto jídlu. 

• Zavádění nových jídel je problematické. Výzkumy ukazují, že strávník v průměru 11x 
ochutná nové jídlo, než jej přijme do svého jídelníčku. 

• Bezlepková strava – polévka bývá studená. 
• Požadavek na častější zařazení bramborové kaše. 
• ŠJ musí respektovat „spotřební koše“ na různé potraviny (např. tvaroh) a dle toho jsou 

volena záměrně i některá jídla (např. Hanácké koláče – tvaroh). 



Výsledky jednání: 

• Jídla budou méně slaná – vedoucí ŠJ už aktuálně kontroluje. 
• Strávníci budou dostávat více krájené zeleniny na místo salátu, pokud saláty 

preference je jedno druhový – např. mrkvový, okurkový. 
• ŠJ zpřesní popis jídel, aby bylo zřejmé jejich složení. 
• ŠJ vyzkouší jídla méně zahušťovat bílou moukou. 
• ŠJ se pokusí „oživit“ jídla více zelenými bylinkami. 
• ŠJ častěji zařadí bramborovou kaši. 
• ŠJ bude redukovat množství uzenin v jídlech, nebudou použity klobásy. 
• ŠJ vyzkouší odstraňovat „šlem“ z brambor pomocí síta. 
• ŠJ bude revidovat pestrost jídelníčku. 
• ŠJ bude respektovat požadavek na odstranění Filé po řecku z jídelníčku a nahradí ho 

samostatně připraveným filé s bramborem/bramborovou kaší. 
• Polévka pro bezlepkovou dietu se bude přihřívat na ZŠ Sirotkova (v malém objemu 

rychle chladne). 
• Použití zelených bylinek – problém čerstvosti a nezávadnosti, používají se mražené. 
• Ze zákona není povinnost jídelen připravovat pro každý den bezmasá jídla. 
• Vychovatelky ŠD budou více motivovat žáky k jídlu.  
• Členové degustační komise budou nadále pokračovat v ochutnávkách obědů a podávat 

zprávy řediteli ZŠ Sirotkova, v případě zájmu mohou občasně i další členové KR. Při 
ochutnávce je doporučeno zeptat se náhodného vzorku dětí, na důvody, proč jídlo 
vrací. 

 

 

Zapsala: Jitka Vidláková 


