
MIMOŘÁDNÉ SETKÁNÍ RADY RODIČŮ SE ZÁSTUPCI MĚSTA A FIRMY SCOLAREST               24.10.2016 

 

Přítomni: Adéla Horáková, Petra Bláhová, Adéla Vrzáčková, Markéta Holá, Anna Lukášková, Iveta 

Spilková, Libor Mach, Jiří Tymel, Libuše Vopařilová 

 

Hosté: Mgr. Václav Milt, Mgr. Irena Kupková, Mgr. Václav Kupka, Ivana Čápová, Milena Šafaříková, Radek 

Krupička 

 

Projednáno:  

1. Po úvodním uvítání bylo mimořádné setkání rodičů zahájeno na základě podnětu zaslaného paní 

Spilkovou Scolarestu, vysvětleno vedení Scolarestu. Paní Čápové (vedoucí jídelny) bylo vytknuto, 

jakým způsobem reagovala na stížnost dítěte svému rodiči. Poté proběhl návrh zástupců tříd pro 

ukázku porce pro menší a větší děti-jejich informované rozhodnutí, dávat na talíř celé porce, 

nejen část oběda, přesolená, kořeněná jídla. 

 

2. Vyjádření paní Šafaříkové (regionální manažerka firmy Scolarest)…: 

- můžeme normovaně postupně snížit sůl i koření, měříme chutí, podnikli jsme už k tomu kroky.  

- s hamburgrem to bylo nešťastné řešení, neměl být nabízen, za to se paní Šafaříková omluvila. 

- Scolarest se nebrání setkání s rodiči např. při třídních schůzkách, pokud dítě něco nejí, je třeba 

to konkrétně s rodičem probrat osobně nebo přes web. 

 

3. Do diskuse vstoupil p. Mach s ukázkou vzorové a reálné porce (foto na mobilu), trvá si na tom, 

aby dítě dostalo na talíř vše, na co má nárok. 

 

Vyjádření paní Šafaříkové (regionální manažerka firmy Scolarest)…: 

-snažíme se s dětmi komunikovat, můžeme dávat celé porce, ale děti budou jídlo vyhazovat 

-bude dotazník, anketa, doporučení p. Kupky, dotazník může vytvořit i škola, děti si ho mohou 

vzít domů, ten co vytvoří Scolarest se vyplňuje v jídelně, vedení Scolarestu  zjistí , zda půjde 

jejich firemní dotazník dát  dětem domů na vyplnění. 

-nakonec domluveno všemi, že dětem se bude dávat na talíř celá porce, tak jak ji rodič zaplatí a 

to s okamžitou platností. 

-není zvykem Scolarestu  vystavovat všechny vzorové porce, dojde ke změně a můžeme vystavit 

vzorovou porci pro dítě, kolik? Domluveno, vystavit denně  všechny vzorové porce na obrazovce, 

displeji, budou tam všechny gramáže, zajistí firma Scolarest, nabídka realizace domluvena na 

druhou polovinu šk.roku, tj. od ledna 2017, tabulkové gramáže budou vystaveny na nástěnce 

jídelny  od zítřka. 

-může se vytvořit skupina degustátorů, kteří jednou za čas přijdou jídlo ochutnat a převážit, 

nabídla se p. Horáková i Vrzáčková, budou informovat rodiče, a i rodiče si mohou přijít jídlo 

ochutnat a nechat převážit.  



-pokud bude další stížnost, chceme ji řešit hned, p. Horáková informovala, že rodiče dostali 

odkaz na web cca před dvěma týdny, mohou psát i anonymně. 

Do diskuse vstoupila p. Kupková, za Scolarest vedení školy děkuje, paní Čápová bývá k dětem 

komunikativní, Scolarest má i bonusy např. není třeba hlídat omluvy dětí, možnost jídlo si zablokovat, 

kritika chutí se kromě slanější polévky nekoná. 

Opět diskutováno, že  nelze, aby nedošlo k  již výše uvedenému ( paní Čápová řešila s dítětem, že si 

doma stěžovalo), manažerka Scolarestu požádána   o proškolení personálu, aby se toto neopakovalo! 

Realita dneška facebook, dle vedení školy by tam stížnosti být neměly, bohužel/bohudík? Jsou . 

Vyjádření p. Kupky(vedoucí školského odboru), je rád za tuto schůzku, připomněl, že je možné obracet 

se i na vedení našeho města. 

Domluvena další schůzka, setkání svolá SR na  únor 2017. 

Jídlo se vaří z čerstvých surovin a na místě,  uvedla na závěr  vedoucí jídelny.  Je dobré dát tyto 

informace na   web školy. Třídní schůzka pro vyšší ročníky 14.11.2016 už proběhne s přítomností 

Scolarest, např. jako den otevřených dveří v jídelně. 

Na žádost vedoucí jídelny zápis doplněn dne 25.10.2016 o následující: (vyjádření vedoucí jídelny, paní 

Čápové): 

„Byla bych ráda, aby byl zápis doplněn o mé vyjádření k uvedenému řešení stížnosti. 
Dále – na vystavení vzorových porcí na obrazovce jsme se domluvili na 2. pololetí (tj. od února!) 
A v neposlední řadě prosím také o uvedení skutečnosti, že se rodiče mohli kdykoliv přijít informovat o 
jídelně na rodičovských schůzkách. Jídelna byla vždy otevřena, tudíž nastávající schůzka 14.11.2016 
neproběhne UŽ s přítomností Scolarestu, protože Scolarest byl přítomen vždy, akorát, že rodiče nikdy do 
jídelny nepřišli a neměli zájem se informovat. Toho na našem setkání rovněž zaznělo. 
 
Moje vyjádření k uvedené stížnosti bylo následující :  
Zeptala jsem se druhý den žáka, kterého se tato situace týkala, jestli ví, proč dostal půlku hamburgeru. 
On mi odpověděl:,,Ano, protože jsem páťák a nejsem dospělý.,,  
Bylo mi divné, proč by si doma stěžoval na množství jídla, když věděl, kolik ho má dostat na talíř.“ 
 

 

Zapsala A. Vrzáčková, doplnila A. Horáková. 


