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Školská
RM 18. 9. 2019
9. 9. 2019 – 16:30 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Yvetta Jeřábková, Petr Spálený, PaedDr. Jiří Michal, Ing.
Josef Treml, Mgr. Růžena Votrubová, PaedDr. Jana Nedvědová, Kamila Drtilová,
Mgr. Jana Červená, PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Patricie Koubská, Bc. Karel
Polívka
Kateřina Špalková, PhDr. Nina Bilincová, Mgr. Vladislav Tuček, Mgr. Růžena
Votrubová
Mgr. Vít Šnajdr
21. 10. 2019 – 16:30 hod. Václavské náměstí zasedací místnost

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 9. 9. 2019
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Program:
1) Stravování ve školních jídelnách
2) Městský žákovský parlament
1)
Předsedkyně školské komise Dana Vepřková přivítala přítomné a představila nově jmenovaného
člena komise pana Karla Polívku.
Stručně zhodnotila letošní činnost komise v oblasti stravování ve školních jídelnách. Připomněla
výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v minulém školním roce, z nichž vyplynula větší
spokojenost strávníků ve školních jídelnách středních škol. Členy komise seznámila se stížností pana
Apolena na školní stravování ve školní jídelně Kremnická ulice, kde se stravují žáci ZŠ Žižkov. Dále
uvedla, že osobně, telefonicky jednala s pracovnicí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje o
podmínkách podávání zeleniny a ovoce ve školních jídelnách. Existuje více variant: příloha
k hlavnímu jídlu na talíři každého jednotlivého dítěte, jednotlivé porce salátu u výdejního okénka
může podávat pracovnice školního stravování, porce salátu lze připravit do chladicího boxu. Zjištěná
pořizovací cena boxu je od 69 tis. Kč(nicméně ve spolupráci s odborným učilištěm by se box dal
pořídít za mnohem výhodnější cenu)
K realizaci své další činnosti školská komise žádá radu města o ustanovení kontrolní skupiny pro
stravování ve složení: Soňa Zuchová (vedoucí školní jídelny Gymnázia J.O.), Dana Vepřková, Jana
Červená a Karel Polívka (členové školské komise) a pověření této skupiny spoluprací s kontrolním
výborem. Tato spolupráce bude nastavena v postupných krocích na základě zjištěných okolností
v jednotlivých školních jídelnách ve městě. Tato skupina bude oprávněna k vstupu do jednotlivých
provozů školního stravování v Kutné Hoře.
V následné diskusi paní Nedvědová požádala o dokončení výměny všech stolů v ŠJ (školní jídelna)
Kremnická.
Paní Vepřková zmínila stížnost na malé porce a údajně odlišné jídlo žáků a dospělých (zřejmě otázka
chybné identifikace jídla - losos) Dále upozornila na problém pracoviště ŠJ Kremnická, kde odešel
hlavní kuchař – ředitelka příspěvkové organizace paní Kloudová musí řešit a hledat personální

zajištění v rámci všech tří pracovišť).
Pan Polívka komentoval nárůst cen vstupů, které mohou ovlivnit následně i velkost porcí, finanční
podmínky zaměstnanců ve školním stravování. Zmínil i možnost levnějšího pořízení salátového baru
s dohotovením v SOU. Uvedl nutnost komplexního posouzení situace v ŠJ.
K diskutované problematice spotřebního koše zdůraznil obtížnost plnění podmínek (2x týdně
luštěniny, nabídka druhého jídla by měla umožnit skutečně výběr jídla), hodnotí Česká školní
inspekce. Zároveň je nutné zajišťovat pestrost nabídky jídel (analýza jídelních lístků).
2)
Pan místostarosta Vít Šnajdr informoval o projektu H 21 Městský školní parlament. Oznámil termín
setkání koordinátorů žákovských parlamentů (školních a městského) se školiteli – uskuteční se 19. 9.
2019 od 10.00 hodin v Rytířském sále. Uvedl, že účast v pilotním programu Eduzměna a záležitost
vzniku městského školního parlamentu projednal na schůzce ředitelů ZŠ a MŠ.
Realizace projektu:
V období září až listopad t.r. by se žákovské parlamenty na školách měly zaměřit na fungování
participativního žákovského parlamentu a řešit některý problém své školy.
Počítá se s cca 20 tis. Kč spoluúčast škol.
V období do března 2020 by se měli 3x sejít dva zástupci všech ZŠ a SOŠ v Kutné Hoře na
schůzkách městského školního parlamentu a zpětně informovat svoje školy. Vybrat by měli společný
problém a realizovat jeho řešení do konce školního roku.
Jedná se o projekt 100 tis. Kč z rozpočtu města.
Cílem projektu je spolupráce žáků při hledání problému, získání zájmu o jeho řešení, výběru a vlastní
realizaci.
Stanovené podmínky lze vyzkoušet na období školního roku.
Zároveň lze očekávat zájem dospělých občanů (rodičů) o projekt – lze pilotní projekt pro dospělé.
Pan místostarosta dále zmínil nutnost ustanovení celkového koordinátora městského školního
parlamentu. Projednáno bude na schůzce 19. 9. 2019.
Předsedkyně školské komise paní D. Vepřková dále uvedla dlouhodobou nepřítomnost členky komise
paní Kateřiny Špalkové pro pracovní povinnosti a nepřítomnost paní Anety Kubínové na schůzce
(sdělila, že v komisi bude pracovat od září).
Paní Jana Červená ještě doplnila informace ke stavu školní jídelny Jiráskovy sady. Zmínila zjištění
personální rezervy na tomto pracovišti. Navrhuje, aby příspěvková organizace Školní jídelny do
požadavku na rozpočet 2020 uvedla finanční prostředky na pořízení dalších stolů do uvedené ŠJ
z důvodu nedostatečného počtu míst v ŠJ. Dále uvedla, že se zástupcem GastroBlaník dohodla
instalaci nájezdové rampy pro posun jídelních táců.
Příští schůzka se uskuteční:
pondělí 21. 10. 2019 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Václavské náměstí 181

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
K realizaci své další činnosti školská komise žádá radu města o ustanovení kontrolní skupiny pro
stravování ve složení Soňa Zuchová (vedoucí školní jídelny Gymnázia J.O.), Dana Vepřková, Jana
Červená a Karel Polívka (členové školské komise) a pověření této skupiny spoluprací
s kontrolním výborem. Tato skupina bude oprávněna k vstupu do jednotlivých provozů školního
stravování v Kutné Hoře.

4)Reakce rady města:
Usnesení č. 704/19 – RM
I. bere na vědomí zápis školské komise ze dne 9. 9. 2019.
II. stanovuje kontrolní skupinu pro stravování ve složení Soňa Zuchová, Dana Vepřková Jana
Červená a Karel Polívka.
V zápise z RM 18. 9. 2019 se uvádí: Kontrolní skupina bude mít ve spolupráci s Kontrolním výborem
ZM (pověří ZM na svém zasedání) oprávnění vstupu do školních jídelen, aby mohla doporučit
případné změny ke zlepšení jejich provozu (organizačního řešení) a kvality jídel. Oprávnění se
vydává do konce I. pololetí školního roku (do 30.1.2020).

Zapsala: M. Nechojdomová
Datum: 10. 9. 2019
Elektronicky ověřili: Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Jana Červená
Datum: 16. 9. 2019

