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Informace k závěrům z jednání dne 10.05.2017 – školní stravování  
 

V zápise z jednání, které se konalo dne 10.05.2017, byly uvedeny závěry setkání, s jejichž 
výsledky budou zástupci rodičů seznámeni do 19.05.2017: 
 

1.  zvýšená kontrolní činnost oprávněných orgánů – Krajská hygienická stanice, Česká 
školní inspekce – iniciátorem může být kdokoliv  

Informace:  
a) Dne 16.05.2017 proběhlo jednání se zástupcem ředitelky a následně i telefonicky 

s ředitelkou České školní inspekce (ČŠI), Olomouckého inspektorátu. ČŠI nyní 
upřednostňuje metodické jednání s řediteli mateřských škol před kontrolní činností, neboť 
dle jejich názoru stále nejsou ředitelé zcela obeznámeni s postupy, za které odpovídají 
(způsob přebírání stravy od dodavatele, kontrola, uchování potravin, výdej stravy, 
chybějící vybavení výdejen…). Dohodnut termín 29. května. 

b) Krajská hygienická stanice, vedoucí odd. hygieny dětí a mladistvých, pracoviště Olomouc, 
provádí každý měsíc hodnocení jídelníčků pro mateřské školy z hlediska nutričního 
doporučení ministerstva zdravotnictví k plnění spotřebního koše. 

 
2.  kontrolní činnost dodržování smluvních vztahů město Šternberk – Scolarest  

Informace: kontrolní činnost probíhá. Příslušné odbory MěÚ Šternberk, případně zástupci města 
Šternberka projednávají případné podněty (z různých zdrojů) se zástupci společnosti Scolarest.  

3.  projednání dodatku smlouvy se společností Scolarest ve věci doplnění sankčních 
ujednání  

Informace: dne 11.05.2017 proběhlo za účasti starosty, místostarosty a člena rady města jednání 
s ředitelem společnosti Scolarest pro oblast školství, podnět předán k řešení právním zástupcům 
obou smluvních stran k přípravě návrhu dodatku smluvních ujednání 

4. dohled nad způsobem uchování potravin, výdeje a odborností pracovníků výdeje 
v mateřských školách 

Informace: vydán pokyn ředitelce MŠ Nádražní ke spolupráci a součinnosti při dohledu nad 
způsobem ukládání, uchování potravin, formou a odborností výdeje na všech pracovištích 
mateřské školy 

5. požadavky na Scolarest ve věci používání kvalitních a čerstvých surovin a podnět 
k personálním opatřením 

Informace: dne 11.05.2017 proběhlo za účasti starosty, místostarosty a člena rady města jednání 
s ředitelem společnosti Scolarest pro oblast školství. Podnět projednán. Čerstvost a kvalita 
potravin je předmětem kontrol Krajské hygienické stanice. Společnost je držitelem certifikátu ISO 
pro postupy nákupu surovin, tato certifikace je pravidelně přezkoumávána. Výběr dodavatelů je 
přísný a jsou vybíráni dodavatelé s garancí uchovávání a přepravy potravin.  
Personální změny jsou připraveny, v nejbližší době bude společnost Scolarest informovat o 
přijatých opatřeních. 
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6. ujasnění podmínek poskytování stravování dětem se speciálními stravovacími potřebami 
(diety) 

Informace: Společnost Scolarest neposkytuje dietní stravování ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky č. 
107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Strávníkům se speciálními 
dietními potřebami je poskytována strava dle jídelníčku na daný den, avšak upravená 
(bezlepková, bezmléčná atp.) na základě dohody s konkrétním strávníkem (jeho zákonným 
zástupcem).  

7. ujasnění dodržování finančního normativu na potraviny 
Informace: Kontrolní činnost na dodržování finančního normativu je svěřena podle školského 
zákona České školní inspekci (podle § 174 písm. d) vykonává ČŠI kontrolu dodržování právních 
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb). 
 
 
 
 
zapsala: Mgr. Jana Kameníčková                        
rozesláno e-mailem 18.05.2017 


