Zápis ze setkání školské rady ze dne 23.1.2019
Body jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Téma školní jídelny – „Zdravá školní jídelna“
Školní řád a jeho změny
Výroční zpráva
Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
Webové stránky

V úvodu jednání rada odsouhlasila návrh paní předsedkyně MUDr. B. Kubové, který se týkal
uveřejňování zápisů ze setkání rady na webových stránkách ZŠ Nepomuk.
1.Prvním tématem k diskuzi, kvůli kterému se sešla školská rada prioritně, byla situace kolem školní
jídelny a projektu „Zdravá školní jídelna“.
Upřesnění situace kolem jídelny z minulých měsíců, resp. jak situace vznikla:

•

V dubnu 2018 iniciovala členka školské rady a matka dítěte navštěvující ZŠ Nepomuk paní
Pavlína Jandošová setkání školské rady. Byla oslovena některými zaměstnanci školy, kteří
vznesli námitky k úrovni jídla ve školní jídelně. Přednesla nápad zapojit školu do projektu
„Zdravá školní jídelna“, který úspěšně funguje například v ZŠ Hvožďany. Školská rada
zhodnotila návrh kladně a seznámeni s ním byli i ředitel školy pan M. Demela a vedoucí školní
jídelny paní I. Hatajová. Reagovali velmi vstřícně. Paní Hatajová znala projekt již z minulosti a
neměla problém zapojit se do něj i na naší škole. Pan ředitel M. Demela přislíbil alespoň
zkušební provoz a další jednání s paní Hatajovou.

V říjnu 2018 před volbami byla oslovena paní Jandošová, aby se vyjádřila k situaci do volně
dostupných Zelených listů. Jelikož se ještě v říjnu nic nedělo a v jídelně nenastala žádná změna, její
vyjádření naznačovalo lítost nad nechutí školy jednat a dostát příslibům.
Provoz byl spuštěn až v listopadu 2018, tajně, bez jakékoliv osvěty veřejnosti, dle pravidel projektu.
Z tajné statistiky dle ředitele vyplynulo, že se začali odhlašovat cizí strávníci, že si děti více objednávaly
„méně zdravá“ jídla a že by snad v důsledku toho muselo být časem zrušeno jedno pracovní místo.
Pan ředitel Demela poslal členům mail, kde zmínil článek paní Jandošové v Zelených listech, který prý
vzbudil v zaměstnancích školy, resp. jídelny, nelibost. Následně nechal celý obsah mailu otisknout ve
volně dostupných Nepomuckých novinách.

Každý člen dostal prostor se osobně k tématu vyjádřit na schůzce 23.1.2019. Některé názory se
samozřejmě opakovaly, některé vybočovaly. Nelze zde zmiňovat každý zvlášť, proto níže shrnutí.
Mluvilo se o tom, do jaké míry je schopná jídelna naplnit požadavky projektu, jestli kuchařky jsou
schopny takto vařit, jestli je důležité získat certifikát, jestli má škola právo dětem „nutit zdravou
stravu“ - kdo vlastně určuje, co je zdravé a co není, mluvilo se o tajném testování, o finančních
nákladech a odhlašování strávníků, o nulové propagaci celé věci.
Z diskuze vyplynulo (jedná se zde spíše o většinový názor, určitě se jednotně neshodli všichni
účastníci):

-Varianta, která kombinuje jedno jídlo zdravější a druhé méně, jež je nyní aktuální, je pro většinu
členů nejpřijatelnější. V tomto zadání se bude fungovat i nadále. Menšině členů přijde škoda, že
nebude existovat nezávislý subjekt, který by garantoval kvalitu úpravy veškerého jídla, které je ve
školní jídelně vydáváno.
-Nelze dokázat, že příčinou odhlašování cizích strávníků je právě vaření dle projektu, nýbrž možná
byla spíše zvolena nevhodná kombinace jídel v některý den. Je třeba se zamyslet nad umožněnými
variantami projektu, způsoby přípravy, volby druhů ryb atd.
-Zaměstnanci jídelny vidí jako pozitivní to, že díky projektu zjistili, co dětem opravdu nevařit a co má
úspěch.
-Získání certifikátu není nezbytné, ale mohlo by udělat škole lepší jméno. Jídelna se samozřejmě musí
uživit, aby se nemuselo propouštět. Je otázkou, jak se uživí jiné jídelny v ČR, které do projektu
úspěšně zapojeny jsou. Otázka finanční se zmínila několikrát.
-Mezi strávníky má úspěch zeleninový bar.
-Zástupci školy se vyjádřili ve smyslu, že škola nemá dítě vychovávat a správné návyky musí mít děti
již z rodiny - s tímto se všichni neztotožnili, škola je přece výchovně vzdělávací ústav a škola správné
návyky musí v dětech tedy i rozvíjet.
-Propagace a podpora projektu mezi veřejností a rodiči mohla pomoci v kladném pochopení změn a
zabránit odhlašování cizích strávníků. Mohlo to být také zmíněno na webu (což souvisí s bodem č.5).

2.Dalším tématem byl školní řád a jeho změny. Pozměnění řádu dostal na starosti pan zástupce P.
Pelcr, který má dle pana ředitele více zkušeností ze základní školy než on. Bohužel v době konání
zasedání školské rady byl upravený školní řád stále u právníka ke schválení. Až bude hotovo, změny
budou školské radě představeny prostřednictvím mailu a budou se moci připomínkovat.
3. Výroční zpráva byla členům zaslána mailem již před několika měsíci, obsahem jsou studijní
výsledky, počty přijatých studentů na střední školy atd.
4. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou – Pan zástupce P. Pelcr informoval radu o
změně poradce pro ZŠ. Spolupráce s poradnou se týká sedmých tříd. Rodiče byli písemnou formou
informováni. Sezení probíhá o třídnických hodinách, účastní se všichni žáci i třídní učitel. Ten si volí
různá témata k diskuzi, která mohou trápit danou třídu. Poradce mohou využít i rodiče individuálně.
5. Webové stránky – Paní Šampalíková otevřela téma webových stránek školy, chtěla by zlepšit
informovanost na tomto kanálu. Aktuální záležitosti dávat v dané době alespoň měsíc dopředu na
hlavní stránku (viz nezveřejněná informace o ředitelském volnu v prvním lednovém týdnu-argument
pana ředitele, že tam byla informace v srpnu, je nedostačující). Pro rodiče dětí, které nemají zapsáno
v notýsku, protože pí učitelka zapomněla, což se stát může, je to zásadní. Dále by bylo vhodné, aby
ředitel ovlivnil snahu učitelského sboru zveřejňovat informace pro rodiče prvňáků, nemocné žáky,
informace ohledně družiny atd. Neřeší se grafika, ale obsah. Domluveno i zveřejňování zápisů ze
zasedání rady (viz výše).

Dne 25.1.2019 zapsala Petra Šampalíková

