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Prohlášení vedení ZŠ Uherský Ostroh  

ke kauze „Stravování ve školní jídelně“ 
 

 

 

Po Uherském Ostrohu a širokém okolí se začala šířit fáma ohledně stravování ve školní 

jídelně ZŠ. Jako ředitel školy cítím potřebu se k situaci vyjádřit a vše uvést na správnou 

míru: 

Ve středu 13.11.2019 ráno za mnou přišla do ředitelny pomocná kuchařka ŠJ paní K 

s informací, že viděla, jak jiná paní kuchařka ŠJ paní X v úterý 12.11.2019 přišla do jejího 

sektoru školní kuchyně, v němž sklízí zbytky jídla a umývá nádobí, vzala ze zbytků plátky 

masa, omyla je, odnesla do sektoru školní kuchyně, v němž se vydává jídlo, a přidala je mezi 

maso nachystané k výdeji pro další strávníky. Údajdě z toho důvodu, že by připravené maso 

nevystačilo pro všechny zbývající strávníky. Paní K jsem vyslechl, slíbil jí, že se situací 

budu ihned zabývat, což jsem přednostně ihned po jejím odchodu z ředitelny udělal. Dle 

jídelního lístku jsem zjistil, jaká jídla se ten den vařila. Ani u jednoho chodu se nejednalo  

o plátky masa, jak paní K popisovala, ale o nakrájené kousky masa, v jednom případě 

dušeného s vepřovými játry a v druhém případě o kousky králičího masa s mrkví. Po 

ověřování u zkušených kuchařek mimo naši školní jídelnu jsem zjistil, že ani v jednom 

případě by nebylo technicky možné, aby i po důkladném opláchnutí nebylo možné okem 

poznat, že se jedná již o jednou vydané maso. Samozřejmě jsem provedl i pohovor s vedoucí 

ŠJ a zbývajícími 2 kuchařkami ŠJ, které popřely, že by k nějakému takovému jednání došlo. 

Paní kuchařka X nicméně přiznala, že si zbytky v kýblíku do sektoru ŠJ, kde neměly co 

dělat, odnesla pro vlastního psa. S daným výsledkem jsem chtěl následující den seznámit 

paní K a zjistit u ní, proč mi incident takto popsala. Shodou okolností v danou středu se 

konaly třídní schůzky a na nich paní K tyto informace vypustila na veřejnost… 

Proč se paní K takto zachovala? Možností je několik: 

1) Chtěla se pomstít vedení školy: paní K nastoupila do naší ŠJ 3.9.2019, pracovní smlouvu  

    měla na dobu určitou do konce školního roku. Byla ve zkušební době a věděla, že ředitel  

    školy jí v listopadu dle §66 zákoníku práce pracovní poměr ve zkušební době ukončí.  

    Věděla, že ředitel školy měl již od minulého týdne za ni náhradu. 

2) Chtěla se pomstít kolegyním ve ŠJ: paní K soustavně měla problémy s ostatními  

    kolegyněmi – zasahovala do jejich stanovených pracovních činností, obtěžovala je i ve  

    volném čase telefonáty a esemeskami.   

 

Závěr:  

Na základě šetření jsem zjistil, že je téměř stoprocentní, že k incidentu, jak jej popsala  

paní K, nemohlo dojít. V žádném případě bych nedovolil, aby bylo ohroženo zdraví 

strávníků naší školní jídelny. Můj závěr dokládá i vlastní zkušenost, kdy téměř každý den 

mám čas na oběd až po splnění svých náročných úkolů a chodím mezi posledními strávníky. 

I v tuto dobu je jěště dostatek masa, které navíc paní kuchařky posledním strávníkům 

přidávají. Že bych jedl každý den „zbytky“? 

 



O kvalitě jídla v naší školní jídelně se vedou soustavně dohady. Tak jako doma, tak ani u nás 

ve škole, se každé jídlo nemusí podařit. Určitě ale převažují jídla, která odpovídají svým 

obsahem i kvalitou zásadám stravování. Ve škole byla zřízena stravovací komise, její 

členové byli 2x neohlášeně ochutnávát jídla, a pokud je mi známo, nebyly k jídlům 

připomínky. Škoda jen, že své „výsledky šetření“ nedali k dispozici vedení ZŠ ke zveřejnění 

na webových stránkách ZŠ. Za kvalitu i chutnost jídla jsme byli pochváleni i od těch, kteří 

mají možnost navštěvovat jiné školní jídelny při realizaci svých akcí (u nás to bylo např. 

stravování při mezinárodním hokejovém turnaji v srpnu 2019, při celorepublikovém 

soustředění mažoretek v říjnu 2019 či při realizaci paralympijského školního dne v říjnu 

2019 pracovníky UP Olomouc).  

Zde by si měli sáhnou do svědomí rodiče, zda mají jejich děti z domova nastavené správné 

stravovací návyky, či jsou zvyklé na běžná jídla a nejenom na hranolky, smažáky apod. 

Nebo rodiče nevědí, co všechno jejich děti ve školní jídelně vrací? Až to uvidí na webových 

stránkách školy, tak se budou divit! 

 

Závěr k pí K:      

Ředitel školy nečekal na konec měsíce listopadu 2019 a s paní K ukončil pracovní poměr dle 

§66 zákoníku práce ve zkušební době dnem 13.11.2019. Vedení ZŠ dále zvažuje podání 

trestního oznámení na paní K z důvodu šíření poplašné zprávy a poškozování jména ZŠ 

Uherský Ostroh. Nová pracovnice do školní jídelny nastoupila v pátek 15.11.2019. 

 

  

Mgr. Petr Bělohrad, 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


