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Zápis ze dne 10.05.2017 – školní stravování  
 

přítomni:  
zástupci rodičů: p. Vrba, p. Palíková, p. Kráčmarová, p. Ševčíková Fialová  
Rada města Šternberka: Ing. Stanislav Orság, starosta, Michal Oborný, místostarosta, Ing. Iveta 
Káňová, místostarostka, Ing. Boleslav Krejčíř, člen rady města, Mgr. Lubomír Papica, člen rady 
města 
Mgr. Jana Kameníčková, ved. odboru školství a kultury 
prezenční listina nebyla pořizována 
 
Setkání se uskutečnilo v jednací místnosti starosty. 
Starosta v úvodu po přivítání přítomných předal slovo radnímu Ing. Boleslavu Krejčířovi, který byl 
iniciátorem setkání. 
 
Zápis: 
Ing. Krejčíř shrnul důvody pro setkání: na každé schůzi rady města je diskutováno školní 
stravování, deklarujeme, že společným cílem je zvyšování kvality včetně dostatečného množství 
stravování dětí a žáků mateřských a základních škol; vnímá intenzivní požadavky rodičů.  
Mgr. Ševčíková Fialová požádala o souhlas nahrávání setkání, cit: aby se zpětně dalo přesně 
zjistit, co kdo řekl. Starosta souhlasil s nahráváním za podmínky, že nahrávka nebude zveřejněna 
z důvodu pracovního charakteru jednání a bude využita pro vyhotovení zápisu (kopie nahrávky 
bude městu poskytnuta). 
 
Zástupci rodičů sdělili své požadavky a připomínky k dosavadnímu vývoji ve školním stravování, 
dne 05.05.2017 byl podána petice za změnu poskytovatele školního stravování. V průběhu 
diskuze vystoupili postupně všichni přítomní. 
 
Ing. Krejčíř navrhl závěry setkání: 
- zvýšená kontrolní činnost oprávněných orgánů – Krajská hygienická stanice, Česká školní 
inspekce – iniciátorem může být kdokoliv  
- kontrolní činnost dodržování smluvních vztahů město Šternberk – Scolarest  
- projednání dodatku smlouvy se společností Scolarest ve věci doplnění sankčních ujednání  
- dohled nad způsobem uchování potravin, výdeje a odborností pracovníků výdeje v mateřských 
školách 
- požadavky na Scolarest ve věci používání kvalitních surovin a podnět k personálním opatřením 
- ujasnění podmínek poskytování stravování dětem se speciálními stravovacími potřebami (diety) 
- ujasnění dodržování finančního normativu na potraviny 
S výsledky závěrů budou zástupci rodičů seznámeni do 19.05.2017. 
 
 
 
 
zapsala: Mgr. Jana Kameníčková                       ověřil: Ing. Boleslav Krejčíř 
zápis rozeslán e-mailem 
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