
ze schůze Školské rady při Základní škole, Praha 4, Pošepného náměstí 
2022, konané dne 28. 3. 2019 

Přítomni: 
pí Milena Pravdová, Mgr. Andrea Jiravová, Mgr. Marcela Kolářová, Mgr. Stanislava Minaříková 

Omluveni: Mgr. Martina Rejnková, Ing. Petr Štefek 

Přizváni: Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka školy 

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace ředitelky školy Mgr. D. Havlíčkové o krizové situaci ve školní jídelně 

3. Diskuse 

4. Závěr 

Jednání: 

1. Přivítání přítomných a seznámení s programem — Mgr. S. Minaříková 

2. Ředitelka školy Mgr. D. Havlíčková informovala školskou radu o krizové situaci ve školní jídelně. 
Vysvětlila, jak došlo k současné situaci, kdy je ohroženo stravování dětí. V loňském roce se realizovala 

rekonstrukce školní kuchyně, což byla velmi zátěžová situace pro celou školu, ale hlavně pro personál 
kuchyně. Dokonce jedna pracovnice, které byla velmi kvalitní a perspektivní, odešla z důvodu naprosté 

vyčerpanosti. Problémy v nové varně se spíše navršovaly, než aby ubývaly. Nové technologie a neustálé 

závady se podepsaly na mezilidských vztazích. Vedoucí kuchařka neustále hledala důvody, proč nelze 
vařit 2 chody, rodiče byli rozhořčení, proč se nový, moderní provoz neodrazí v nabídce jídla. Dokonce 
se zapojili do řešení problémů. Na nátlak ředitelky školy na zvýšení výběru a kvality jídla došlo k podání 

výpovědi vedoucí kuchařky, jejích dvou dcer a jedné pomocné síly z důvodu velké náročnosti práce v 
novém provozu. Nechuť k nové kuchyni z jejich strany byla neúnosná, což dosvědčí účastníci jednání, 

kteří se zúčastňovali schůzek na odstranění závad. To této situace zasáhla dlouhodobá nemoc další 
kuchařky a náhlý odchod hospodářky na rizikové těhotenství. Z těchto důvodů škola neustále 
inzerovala ve sdělovacích prostředcích pracovní nabídky, rovněž na webových stránkách školy a 
prostřednictvím třídních schůzek. I přes nabízené benefity byl výběr uchazečů velmi omezen. Přesto 

jsme se dohodli postupně s třemi kuchaři. Dva z nich v den nástupu nedorazili, třetí to vzdal 
bezprostředně po nástupu pro náročnost práce a rovněž neschopnost využít ve vaření nové 

technologie. V té době opět odchází na pracovní neschopnost z důvodu úrazu schopná kuchařka, s 
kterou jsme počítali na funkci vedoucí kuchařky. Hospodářku v současné době zastupuje částečně 
bývalá vedoucí vychovatelka školní družiny, která se stará o výběr stravného a objednávky strávníků. 
Ostatní agenda, jako je normování, skladové hospodářství, objednávky surovin apod. je v rukách 

ředitelky školy. 

Pro zajištění provizorního stravování dětí se ředitelka školy dohodla se společností Ekolandia. Tato 
cateringová společnost je ochotná nám vypomoci, na školu v pondělí 1. 4. nastoupí její kuchař a 
společnost prozatímně zajistí provoz školní jídelny. O nové situaci informovala ředitelka školy 

zástupce rodičů z jednotlivých tříd a pozvala je na pondělí 1. 4. 2019 k osobnímu jednání. 



Ředitelka školy s touto situací neprodleně seznámila zástupce OŠK a vstoupila v jednání s právním 

oddělením MÚ Prahy 11. Zároveň požádala o součinnost správní firmu Jihoměstskou majetkovou, a.s. 

S problémy v provozu školní jídelny byla obeznámena i nová paní radní Mgr. Zuzana Ujhelyiová. 

3. Diskuse: 

V diskusi všechny přítomné členky školské rady vyjádřily podporu ředitelce školy v jejím postupu, 
jednáních a přijatém řešení stávající situace. Na dotaz Mgr. Jiravové ke smlouvě s Ekolandií Mgr. 
Havlíčková vysvětlila, že by se v současné době — v přechodném období - jednalo o dočasnou 
smlouvu do konce školního roku tak, aby bylo zajištěno stravování dětí a výhledově by se 
připravovala smlouva, která by rovněž umožnila využít plnou kapacitu vyvařování ve školní jídelně, 
např. pro další školské subjekty v rámci Prahy 11, ale i pro okolní veřejnost, která by možnost 
odkupování obědů velice uvítala. 

4. Usnesení: 

a) Ředitelka školy seznámí rodičovskou veřejnost se situací ve školní jídelně a s řešením této situace  

b) Ředitelka školy povede další jednání k řešení situace a s jejími závěry seznámí školskou radu. 

Zapsala: Mgr. Marcela Kolářová V Praze 
dne 28. 3. 2019 

Ověřila: Mgr. Stanislava Minaříková 

V Praze dne 29. 3. 2019 


