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Zápis č. 3/2018 
z jednání Školské rady Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy 

konaného dne 14.11.2018 v Městečku Trnávce 
 
Přítomni:  Mgr. Alena Popelková, Michaela Bohatcová, Jana Dušková, Mgr. Dalibor Chlup, Mgr. 

Radek Pilař,  
Omluveni:  Dagmar  Dostálová, Dis – mateřská dovolená, MgA. Zdeňka Selingerová, Ivana 

Víchová, Jitka Stenzlová 
Hosté:  Ing. Vilém Slechan, Kristýna Dvorská, Marie Fiebichová, Hana Skočovská a hosté ze 

ZŠ a MŠ Žichlínek: Mgr. Miloš Krejčí – ředitel školy, Andrea Schemberová – vedoucí 
školní jídelny, Dana Šmidová – hlavní kuchařka 

 
Jednání zahájil v 16:20 předseda Dalibor Chlup, který  přivítal všechny  členy rady i  přítomné hosty 
a  konstatoval, že  rada  je  usnášeníschopná. Na toto jednání byli plánovitě  předsedou  pozváni 
hosté ze ZŠ  Žichlínek a  to pan ředitel Krejčí, paní vedoucí jídelny  Schemberová a  paní hlavní 
kuchařka Šmidová. Cílem bylo seznámit  vedení naší školy a  školní jídelny se zkušenostmi, postupy, 
taktikami a dalšími důležitými poznatky, které pomohly ZŠ Žichlínek vstoupit  do projektu 
„Skutečně zdravá škola“ a  v něm efektivně  pracovat a  tím neustále navyšovat kvalitu stravování dle 
požadovaných standardů tohoto projektu.  
 
Zástup ve  školské radě - bod č.1: 
Paní Dagmar  Dostálová požádala  písemně  předsedu rady, aby navrhl členům rady odhlasovat její 
dočasné zastoupení po dobu trvání mateřské dovolené paní Kristýnou Dvorskou. Paní Kristýna  
Dvorská byla  pozvána  na  jednání rady. Hlasováním 5 pro byl tento zástup radou odsouhlasen. 
 
 
Školní stravování, program „Skutečně  zdravá škola“ – bod č.2:  
Předseda rady a ředitel Ing. Slechan popsali hostům stávající situaci v naší školní jídelně jak v oblasti 
technického vybavení, tak v oblasti počtu vařených obědů. Informovali jsme  je  také o proběhlé 
prezentaci projektu „Skutečně  zdravá škola“ (dále  jen SZŠ) a  o našem záměru zapojit se  do něj. 
Následně  jsme  požádali naše  hosty o jejich názory. Základní pohled  na  věc a  strategii ZŠ 
Žichlínek popsal v krátkém úvodním slovu pan ředitel Mgr. Krejčí. Ze startu bylo jasné, že motorem 
proč tamní škola  vstoupila  do projektu byla  paní vedoucí jídelny  Schemberová. Jít  jinou cestou se  
paní Schemberová rozhodla  před  více  než 6 lety. V současné době  se  v ZŠ  Žichlínek vaří na  120 
obědů pro děti MŠ a  pro první stupeň ZŠ. Škola  jako taková je  zapojena  do projektu 2 roky a  
v kuchyni pracuje  paní hlavní  kuchařka  Šmidová, které pomáhá s přípravou paní vedoucí. Dále  je  
tam na ½ úvazek pomocná síla, především na  mytí nádobí a  jiné pomocné práce. Jídelna má 
regionální dodavatele všech potřebných surovin, tedy  základ  je  čerstvé pečivo, maso, zelenina, 
ovoce. Škola  organizuje  pro děti kroužek „Kuchtík“, kde si mohou vyzkoušet různé postupy a  samy  
něco uvařit, upéct, vyrobit. Jídelna zpracovává i suroviny  ze  zahrádek rodičů, prarodičů dětí a  tím 
se snaží opět pokrmy  zatraktivnit. Velké úsilí stojí za  přípravou jídelníčku, opět tak, aby  skladba  
pokrmů byla  pro děti zajímavá, barevná a samozřejmě  splňovala  požadované normy. Paní vedoucí 
velmi zdůrazňovala, že  pro změnu stravovacích návyků je  zapotřebí doslova  souhra  všech napříč, 
tedy jídelny, rodičů i pedagogických pracovníků. Pomalými kroky začaly doslova  přetvářet děti 
k obrazu svému. Je to cesta  dlouhá a náročná přesto realizovatelná. Základem je  samozřejmě 
skutečnost, že  jídlo dětem chutná. Samozřejmě se  objevují případy, kdy  určitá část malých 
strávníků určitý pokrm doslova baští a  naopak jiná část vrací. Přesto při celkovém hodnocení 
jednoznačně  převládá spokojenost a  optimismus  celého kolektivu jídelny. Z pohledu spotřebního 
koše jídelna  plní dle norem MŠMT ČR  a  částka  na  obědy je nižší nebo srovnatelná s naší školou. 
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Byly nám předány aktuální i připravované jídelníčky, různé písemné podklady od projektu SZŠ a  
další materiály. Diskuse  pokračovala naprosto plynule a  témata se měnila dle nápadů či připomínek 
všech přítomných. Součástí jednání byla  i prezentace vybraných surovin pro kuchyni a  ochutnávka  
cca šesti pokrmů, které aktuálně jídelna  pro děti připravovala. Paní Schemberová i paní Šmidová 
nabídly naší škole  i jídelně  pomoc ve  všech směrech. Za to jim patří velké poděkování.  
 
Výroční zpráva – bod č.3 
Školská rada schvaluje  výroční zprávu ZŠ a MŠ  Městečko Trnávka za školní rok 2017/2018. 
 
 
Závěr: 
Školská rada stanovila  přípravné období pro vstup naší školy  do projektu SZŠ do začátku druhého 
pololetí školního roku 2018/2019. Od 1.února se škola přihlásí do projektu SZŠ a již nebude  možno 
nakupovat pro kuchyni to, co neodpovídá standardům projektu.  Koordinátorky  projektu paní 
Stenzlová a Baráková po vzájemné dohodě pomohou vedení jídelny s potřebnými otázkami. Nabízí 
se  pomoc kolektivu ze ZŠ Žichlínek. Předseda rady  osloví opakovaně garanta projektu pro 
pardubický kraj, popíše  situaci a  požádá o případná doporučení ke  zdárnějšímu dosažení kýženého 
cíle. 
 
 
Jako předseda chci poděkovat všem, kteří se  jednání zúčastnili, především pak našim hostům. 
Osobně si myslím, že  jsme  opět posunuli celou záležitost projektu SZŠ blíže k cíli. Nyní nás  již 
čekají doufám konkrétní změny. Jednání skončilo v 19:10.  
 

 

 
Zapsal:  D. Chlup  
 
 
 
Ověřil: R. Pilař 
 
 
 
 
 


