
Školská rada 
při Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové,  

Úprkova 1 
 
Schůzka 3.2. 2011 

Přítomni: 

JUDr. Hlavatá Marie  

Mgr. Chroboková Dagmar 

Mgr. Moníková Libuše 

 JUDr. Urban Arnošt 

Omluveni: 

Mgr. Novák Robert  

Mgr. Soldánová Dáša 

Hosté:  

 Mgr. Lehký Petr - ředitel školy 

 Mgr. Nepovímová Lenka - učitelka 

Zástupci rodičů: 

 Černohousová Radka 

 Moravcová Jitka  

Skrbek Jan 

 Mgr. Skrbková Miroslava  

  

  

Mimořádná schůzka školské rady z důvodů opakovaných stížností rodičů  

na úroveň školního stravování. 
 

Program: 

1) Mgr. Chroboková – uvítání přítomných, omluva nepřítomných účastníků školské rady. 

2) J. Skrbek – vysvětlení důvodu stížnosti – špatná kvalita jídla ve školní jídelně. Jídlo 

pravděpodobně splňuje všechny normy, ale není chutné. 

3) JUDr. Hlavatá – připomenutí, že již v minulosti bylo o kvalitě jídla ve školní jídelně na 

školské radě diskutováno – viz zápis ze školské rady ze dne 30. 9. 2010, bod č. 12. 

Rodiče si opakovaně stěžují na množství a kvalitu jídla ve školní výdejně. 

4) Mgr. Lehký – několikrát jednal a upozorňoval ředitele ZŠ a MŠ Štefcova na stížnosti týkající 

se kvality jídla. ZŠ Úprkova má k dispozici pouze výdejnu. Obědy jsou dováženy z jídelny ZŠ 

Štefcova. Ředitel ZŠ Úprkova může jen upozornit vedení ZŠ Štefcova na stížnosti rodičů, ale 

nemá pravomoci k tomu, aby zjednal nápravu.  

5) Mgr. Moníková – informace o zprávách Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje 

ze dne 30.12.2010 a 2.2.2011. Obě zprávy viz přílohy. 

6) Připomínky a zkušenosti rodičů p. Černohousové, p. Moravcové a Mgr. Skrbkové z jiných 

školních jídelen v Hradci Králové. Matky se shodují, že jídlo pro jejich děti lze připravit 

výrazně chutněji a zdravěji. Obědy (zejména polévky) ve školní výdejně ZŠ Úprkova chutné 

dle jejich názoru jednoznačně nejsou. 

7) JUDr. Urban – racionální zhodnocení situace, hledání možností reálné změny k lepšímu.  

Návrhy, možnosti:  

 členové školské rady a někteří rodiče si zaplatí a po určitý čas se budou stravovat ve 

školní jídelně, aby mohli objektivně zhodnotit kvalitu podávaných pokrmů, 

 zjistit, do kterých dalších zařízení ještě dodává ZŠ Štefcova obědy, požádána Mgr. 

Moníková,  

 zjistit, zda-li je možné změnit dodavatele obědů do ZŠ Úprkova a za jakých 

podmínek, požádána Mgr. Moníková,  



 JUDr. Urban - projedná s náměstkem primátora p. Kučerou, že Magistrát osloví 

ředitele škol, aby zajistili dotazníkovou akci o spokojenosti se stravováním. 

8) Dotaz na Mgr. Moníkovou,  

 zda, magistrát města podobným standardizovaným dotazníkem disponuje, nebo jej 

rodiče mají sestavit sami. 

9) Mgr. Chroboková - návrh dotazníku, který byl zpracován na základě materiálů poskytnutých 

Mgr. Novákem. Dotazník obdržel pan Skrbek. Pan Skrbek po konzultaci s ostatními rodiči, 

vyhotoví do středy 9. 2. 2011 definitivní verzi dotazníku. Další kroky bude pan Skrbek 

konzultovat s JUDr. Urbanem, který slíbil podporu. 

10) Škola dá k dispozici panu Skrbkovi jídelníček zpětně za minulé dva měsíce. Zajistí Mgr. 

Chroboková. 

 

Přílohy: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – zpráva z 30.12.2010 

2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – zpráva ze 2.2.2011 

 

 

Školská rada ukládá: 

 Další schůzka proběhne v řádném termínu ve čtvrtek dne 3.3.2011 ve 14.30 hodin.  

 

 

                                                                                

      _______________________________ 

JUDr. Hlavatá Marie  

       Předsedkyně školské rady                                                                                          

 

 V Hradci Králové 4. 2. 2011          


