
DISKUZNÍ FORUM 30.10.2017 v ZŠ Senohraby 

ZÁPIS 

Přítomni : Dle prezenční listiny 

Úvodem přivítala všechny přítomné paní ředitelka Mgr. Šárka Hájková Heřmánková a seznámila 

všechny s důvody konání tohoto shromáždění, které bylo svoláno za účelem prohloubení spolupráce 

školy s rodiči. Podnět k setkání podali zástupci rodičů, manželé Štorcovi. 

Hlavním bodem jednání byla debata ohledně stravování žáků ve školní jídelně z důvodu vyjádření 

nespokojenosti některých rodičů. 

Paní ředitelka přizvala výživovou poradkyni paní Ing. Veroniku Martincovou, která je ochotná se 

školou spolupracovat, vyjádřila se k důležitosti výživy dětí a nabídla rodičům možnost schůzky – 

přednášky o důležitosti stravování dětí a skladby jídelníčku. 

Dále s paní ředitelkou informovaly rodiče, že na web stránkách školy bude umístěn reklamační 

protokol, který mohou rodiče vyplnit a vyjádřit nespokojenost s daným jídlem. Pokud se sejde větší 

množství reklamací cca 50 k počtu vařených jídel, kterých je cca 200, tak ses bude problém řešit. 

Z ukázky jídelníčku ZŠ a MŠ Senohraby neměla paní Ing. Martincová ke skladbě připomínky. 

p.Kopecký – dotaz – zda by bylo možné, aby se paní výživová poradkyně dostavila např. 1x za měsíc 

k ochutnávce jídla a posouzení jeho kvality. 

Paní poradkyně – opět doporučuje reklamovat písemně a uvádět konkrétní data oběda. 

Paní uč. Přibíková upozornila rodiče na jídelníček, umístěný na webových stránkách vždy v pátek na 

další týden a možnost probrat ho společně s dětmi předem doma. 

Paní Mairichová doporučuje, aby mohly děti samy hodnotit obědy formou barevných míčků 

/smajlíků/.. 

Paní poradkyně – informovala, že toto na některých školách již proběhlo a výsledky jsou zkreslující, 

děti hlasují podle ostatních … 

Dále paní výživová poradkyně nabídla řešení k podávání polévek ke svačinám, t.j. v 10 hod. a to 

z toho důvodu, že děti odmítají jíst polévky v době oběda nejsou schopné sníst vydatnou polévku a 

ještě hlavní chod. Rodiče hradí celý oběd a polévky se vylévají. Problém by ale vznikl přesouváním 

dětí 2x do školní jídelny. 

Pan Kopecký – upozornil, že by takto přišly děti o pobyt venku o velké přestávce. Zároveň 

připomenul, že jsou děti, které polévku sní v době oběda a jsou alespoň dostatečně nasyceny. 

Paní Horadová – přirovnává stravování ve ŠJ k restauracím – „někde chutná, někde nechutná“. Zda 

umí kuchařky vařit, nebo zda nevyměnit personál kuchyně. 

Na to reagovala paní ředitelka, že paní kuchařka je zkušená ve svém oboru a i zároveň otevřená 

změnám i novinkám. Připomínky, s kterými přicházejí děti ve „Školním parlamentu“, společně řeší. 

Paní Bekeová – dotaz ke sladkým jídlům, zda musí být 

Paní výživová poradkyně informovala, že se bude věnovat k tématu sladkých a bezmasých jídel ve 

školních jídelnách při další společné přednášce. 



Paní Pallová – omezit soli, nepoužívat mraženou zeleninu do polévek, aby děti nedostávaly chemické 

látky. 

Paní Štorcová – dotaz na 2. třídu – vývoj v souvislosti se školní asistentkou, změna? Jak se jeví 

situace? 

Paní ředitelka informovala přítomné o tom, že se chodí dívat do hodin, jak probíhá vyučování. 

Chválila práci paní asistentky. Dále hovořila o přidělení finančních prostředků. 

Paní Plechatá – dotaz k zimnímu ozdravnému pobytu, zda by bylo možné jedno družstvo dětí se 

snowboardem. 

Paní Skořepová a p. Průša se vyjádřili, že ta tím účelem musí být instruktor se specializací na 

snowboard. Jízda na snowboardu je rizikovější než na lyžích, dětem na I.stupni ZŠ se nedoporučuje. 

Paní Šimečková – zda by se příští rok mohl konat zimní pobyt v jiném termínu (mimo pololetní 

prázdniny). 

Paní ředitelka vysvětlila situaci, spojenou se zajištěním chaty pro takové množství osob  (cca 90 

osob).  Na přání instruktorů – změnit zase lokalitu pobytu, byla na doporučení zajištěna chata ve 

Velké Úpě. Vzhledem k tomu, že mají stálou klienteru, která si zajišťuje pobytové termíny dopředu, 

jediný možný volný termín byl právě tento a spadá do něj 1 den pololetních prázdnin. Po 

vyhodnocení pobytu se budeme samozřejmě snažit zajistit termín na rok 2019 pokud možno v jiném 

termínu. 

Paní Skořepová – dotaz k plavání dětí budoucí 2. třídy a možnosti zajištění tohoto kurzu v příštím roce 

v hotelu SEN. 

Paní ředitelka souhlasí a uvítá tuto možnost v dalších letech. Zároveň požádala rodiče o pomoc se 

zajištěním plavčíků s oprávněním. Informovala o rozhodnutí, které přišlo narychlo, týkající se 

povinného kurzu plavání těchto dětí. Obrátila se na všechny okolní plavecké bazény, ale bez úspěchu. 

Nakonec vyšli vstříc v Praze-Hloubětíně a dokonce zajistí dvouhodinové lekce. Společně s naší školou 

se zúčastní tohoto kurzu i ZŠ Mirošovice. 

Paní Štorcová – již má nabídku do hotelu SEN na příští školní rok. Informovala, že by byla schopna 

zajistit ještě na letošní školní rok plavání ve SNU v období leden-březen 2018. Problémem je ale již 

podepsaná smlouva s Hloubětínem a případná penalizace za zrušení smlouvy v tak krátkém časovém 

úseku. 

Paní ředitelka to uvítala, poděkovala. 

Paní starostka Svašková podala informaci ohledně rozšíření Školské rady a jak právně ošetřeno. Na 

schůzi zastupitelů bude 31.10.17 jako jeden z bodů rozšíření Školské rady ze 3 na 6 osob. Upozornila 

na včasné podání kandidátek. 

Paní Anderlová – dotaz, zda dítě po nemoci musí jezdit na plavání nebo nahrazovat absenci. 

Paní ředitelka – dítě po nemoci může zůstat ve škole v jiné učebně a musí být řádně omluveno. 

Paní Anderlová – připomínka k „samostudiu“ matematiky žáků 5. třídy. 

Paní uč. Kosová informovala, ž z důvodu její nemoci připravila látku předem a suplování zajišťovala 

paní Eva Markgráfová, která s dětmi látku procházela. 



Paní ředitelka informovala přítomné o zajištění náhrad – suplování za 2 nemocné paní učitelky. 

Vykryto, jak šlo nejlépe. Zároveň připomněla, že žáci 5. třídy mají nyní nejzkušenější paní učitelku 

Moniku Přibíkovou. 

Závěrem všem poděkovala za účast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Senohrabech 30.10.2017 

Zapsala : Marta Truksová 


