
Sdružení rodičů a přátel školy ve Frýdlantě 

 

Zápis ze schůzky s ředitelem školní jídelny  

ve Frýdlantě ze dne 7.6.2013 

 
 

 Dne 7.6.2013 se konala schůzka ohledně stravování dětí ve školní jídelně za 

přítomnosti ředitele školní jídelny pana Ondřeje Havlína a pracovnice provozu paní Jany 

Štrbákové. 

Otázky pokládali předseda SRPŠ Libuše Patrmanová a člen výboru SRPŠ Simona Donátová. 

 

Otázky jsou: 1. Proč se bramborová kaše připravuje z prášku? 

 2. Používá se do polévek maggi nebo jiná dochucovadla?  

 3. Proč někdy děti dostávají tvrdé maso? 

 4. Používá jídelna polotovary? 

 5. Lze upozornit žáky na navýšení platby? 

 6. Lze platit v týdenních intervalech? 

 7. Je zajištěn dozor ve školní jídelně? 

 8. Je možné navštívit jídelnu, popřípadě si zkontrolovat své dítě přímo u oběda? 

 9. Další důležité informace 

 

1. Proč se bramborová kaše připravuje z prášku? 

      Bramborová kaše se již vaří z brambor, prášek se nepoužívá. 

 

2. Používá se do polévek maggi nebo jiná dochucovadla? 

      Používají se jen zřídka a ve velmi malém množství na dochucení polévek nebo šťávy 

k masu. Kupujeme výrobky, které neobsahují glutamáty, říká pan Havlín. Základ polévek je 

vždy vývar z masa a zeleniny. 

 

3. Proč někdy děti dostávají tvrdé maso? 

      Maso je vždy velmi dobře uvařené. Prakticky by se nemělo stát, aby bylo maso na talíři 

tvrdé. Maso odebíráme z řeznictví Prošek. Snažíme se vařit vždy z jednoho kusu masa, aby 

vše bylo stejně dobře uvařené. 

Děti bohužel nechtějí maso hovězí, přesto, že je chutné a zdravé. Vrací ho zpět nedotknuté. 

Hovězí maso se proto bude zařazovat do jídelního lístku pouze jednou za měsíc. 

 

4. Používá jídelna polotovary? 

      Polotovary se používají, ale jen ty, které mají děti velmi rády. Mezi ně patří ovocné 

knedlíky bramborové nebo tvarohové, jablečné taštičky, gordon blue a rybí prsty, které nejsou 

namleté, obsahují kousky rybího masa. Rybí prsty bývají v jídelním lístku jednou za půl roku. 

Střídají se například s mořským mečounem nebo lososem a to polotovary nejsou. 

 

5. Lze upozornit žáky na navýšení platby? 

      To bohužel není technicky možné, každý rodič si na tuto změnu musí myslet sám. Změna 

se odvíjí přesně od věku dítěte. Do vyšší věkové kategorie se přechází vždy v září na začátku 

školního roku. Děti, kterých se změna týká, nejsou v jedné třídě, některé například měly 

odklad. Proto se změna věkové kategorie nedá řešit plošně ve škole v jednotlivých třídách. 

 



 

Připomínáme věkové kategorie a ceny obědů: 

 

3 – 6 let:  18,-- Kč 

7 – 10 let:  21,-- Kč 

11 – 14 let: 24,-- Kč 

15 let a více: 27,-- Kč 

 

Dále připomínáme, že je třeba hlásit paní Janě Štrbákové i změnu budovy školy, aby dětem, 

pokud přestoupí, fungoval čip na obědy. Telefonní kontakt je: 482 312 235. 

 

6. Lze platit v týdenních intervalech? 

      Obědy se dají zaplatit v hotovosti na jeden týden dopředu. Stačí, když se rodič dostaví do 

kanceláře školní jídelny jeden den předem. Hned následující den může jít dítě na oběd. 

Také je důležité vědět, že oběd na aktuální den musí být odhlášen nejpozději do 7:00 hodin 

ráno. Později to není možné. (Výdej potravin a další organizační záležitosti ohledně vaření 

oběda.) 

Veškeré informace o platbách a o tom, zda dítě bylo na obědě podá rodičům paní Štrbáková, 

tel: 482 312 235.  

Dále nás prosí paní Štrbáková o telefonní kontakt na rodiče, aby  nás v případě nejasností 

mohla sama ihned kontaktovat. Stačí zatelefonovat do centrální jídelny na výše uvedený 

kontakt, nebo se přihlásit na stránky jídelny: jidelna-frydlant.cz, kontakty, ve spodní části 

obrazovky vyplnit požadované údaje a odeslat e – mail s telefonním kontaktem. 

Na těchto stránkách jídelny také můžou sami rodiče komunikovat s vedením jídelny, všechny 

jejich dotazy budou zodpovězeny. Také budou rádi, když sami rodiče navrhnou jídla, která 

mají děti oblíbená. 

 

7. Je zajištěn dozor ve školní jídelně? 

      Ve školní jídelně zajišťuje klid a pořádek pracovnice jídelny paní Částková. SRPŠ 

požádalo pana Havlína, aby se více kladl důraz na tuto problematiku, konkrétně aby se 

nestávalo, že si děti nemají kam sednout, přesto, že volná místa u stolu jsou, jen se děti 

nechtějí pustit ke společnému stolu. 

 

8. Je možné navštívit jídelnu, popřípadě si zkontrolovat své dítě přímo u oběda? 

      To samozřejmě je možné, rodiče se mohou kdykoliv v době oběda přijít podívat. Do 

jídelny mohou vstoupit za doprovodu personálu školní jídelny.  

Dále je umožněn vstup všem rodičům, kteří mají dítě v první třídě. Tato možnost je vždy 

v měsíci září, aby se prvňáček vše naučil a zvykl si na prostředí a pravidla v jídelně. 

 

9. Důležitá informace: 

 

      Registrace obědů pro první třídy a veškeré platby v hotovosti jsou možné již poslední 

týden v srpnu v termínu od 26.8.2013 do 30.8.2013 každý den do 15:00 hodin. 

 

 

Ve Frýdlantě dne 11.6.2013 

 

Sepsala: Simona Donátová 

              člen výboru SRPŠ ve Frýdlantě 


