
Závěry z jednání třídních důvěrníků s ředitelem ZŠ a vedoucí 

školní jídelny 

11. 5. 2022 

1. Třídní učitelé zjistí u svých žáků alergii na pokrmy – informace k rodičům. 

2. Před vydáním jídel dětem budou všechny kuchařky jídlo ochutnávat včetně vedoucí 

školní jídelny. 

3. Třídní učitelé znova zopakují možnost přidávání příloh. 

4. Kuchařky věnují zvýšenou pozornost správné velikosti porcí. 

5. Bude provedeno hodnocení jídla žáky. 

6. U čipů se prověří možnost zadání alergie na určitý pokrm. 

7. U velkých stravovacích zařízení zjistíme možnosti loupání brambor. 

8. Vedoucí školní jídelny (nebo vedoucí kuchařka) navštíví jinou školní jídelnu v Hradci 

Králové. 

9. Pozveme vedoucí školní jídelny (nebo vedoucí kuchařku) do naší školní jídelny. 

10. Ředitel školy projedná s obcí možnost zakoupení nových zařízení (stáří 20 let). 

 

ředitel školy: P. Hebelka, vedoucí ŠJ: I. Cvejnová 

 

Výsledky závěrů: 
19. 5. 2022 

 

1. Informace k rodičům byla zapsána, odpověď rodičů požadujeme do 23. 5., do 30. 5. 

budou výsledky předány vedoucí školní jídelny. 

2. Dne 13. 5. byla porada s vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou – jídlo budou ochutnávat 

všechny kuchařky. 

3. Třídní učitelé do 20. 5. zopakují svým žákům možnost přidávání příloh. 

4. Na poradě dne 13. 5. s vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou byla projednána velikost porcí. 

5. V první polovině června bude provedeno hodnocení jídla žáky (3., 4., a 6. 6.). 

6. Dle vyjádření firmy VIS (čipový a objednávkový systém) nelze v současné době 

kuchařkám na monitor promítnout alergii určitého žáka. Lze při objednání jídla zadat 

upozornění na alergeny v systému strava.cz. pro strávníka, který si jídlo objednává 

(firma poskytne manuál). Rodiče na základě této informace by měli zvážit objednání 

jídla. 

7. Velké provozovny odebírají vakuově již oloupané balené brambory, které se v ranních 

hodinách loupou, pak se vakuově balí a odvážejí do jídelen. 

8. Vedoucí školní jídelny ze Smiřic přijede do naší ŠJ. 

9. Vedoucí ŠJ ZŠ Předměřice navštíví ŠJ při ZŠ ve Smiřicích. 

10. Ředitel školy navrhne projednávání možnosti zakoupení nových zařízení (červen 

2022). 

Pavel Hebelka, ředitel školy 


