MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 485 14 3 310
fax: 485 14 3 344

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vážená paní ministryně
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
Karmelitská 7
118 12 PRAHA 1

Váš dopis č. j./ze dne

č.j.
VED/1663/2016/mc

Chrastava

12.04.2016

Žádost o podporu možnosti výběru jídel ve školním stravování a postoj ČŠI
Vážená pane ministryně,
obracím se na Vás jako starosta města Chrastavy, který ze zákona Město Chrastava zastupuje
navenek ve věci, ve které jste se již osobně angažovala, a to školní stravování, což je pro mě
zárukou Vašeho zájmu o věc. Neobracím se však na Vás ve věci obědů zdarma, ale ve věci
nabídky a možnosti výběru jídel a především postoje České školní inspekce k těmto
možnostem.
Na úvod si dovoluji sdělit, že školní stravování v Chrastavě je vedením města dlouhodobě
sledováno a podporováno. V letech 2002 až 2004 se nám podařilo po dlouholetém úsilí získat
naněkolikrát dotaci na výstavbu zbrusu nové a velmi moderní školní jídelny viz např.
http://www.chrastava.cz/muinfo/akt1/sj04.htm, kde byl provoz slavnostně zahájen 25.01.2005
viz http://www.chrastava.cz/muinfo/akt1/vydsj.htm. Budova školní jídelny je dodnes naší
chloubou a město Chrastava v ní koná každoročně svůj ples, letos již pojedenácté, viz
http://www.chrastava.cz/2016/ples.htm.
Samotná školní jídelna má neobvyklý právní statut, neboť je samostatnou právní jednotkou
(není tedy součástí základní školy) a vedoucí místo v ní není místem vedoucí školní jídelny,
ale ředitelky školní jídelny. Místo ředitelky zastává dlouhodobě cca 30 let paní Miloslava
Šírová. Přes tuto pracovní dlouhověkost není vůbec zkostnatělá, vyhořelá apod., ale právě
naopak řeší moderní trendy zpravidla jako první. Kdysi zavedla jako první v širokém okolí
například čipy a další prvky moderního přihlašování ke stravování jako je internet namísto
klasických papírových stravenek, viz např. http://youtu.be/aphpiGIVTp4 .
Sleduje nejmodernější trendy v oblasti stravování, její aktivita ji vede i k účasti na školení i
tam, kde nebyla přímo pozvána (viz workshop o zdravém stravování v Liberci pro liberecké
ŠJ (od 5:32) a její vystoupení (od 7:43) v regionální televizi RTM
http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-5773.html ). Nebojí se ani experimentů viz den mexické
kuchyně v italském provedení http://chrastava.coprosys-lvi.cz/italvkuch2010.wmv.
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Průkopnicí se stala i v počtu nabízených druhů jídel, když nabízí od pondělí do čtvrtka ve své
jídelně ze tří druhů jídel (v pátek jedno až dvě). Toto je však dlouhodobě trnem v oku České
školní inspekci, která dle mého názoru, zůstala v dané věci vězet hluboko v době minulé, a
byla by nejraději, kdyby žádný výběr nebyl a podávalo se jídlo jedno jediné. Tak by totiž
teoreticky byly nejsnáze splnitelné požadované normy spotřebního koše apod. Avšak opravdu
jen teoreticky, jak ví každý dozorující pedagog, děti by oběd, který by nebyl dle jejich chuti,
buď vůbec neodebraly či by ho netknutý odložily. V naší školní jídelně však děti mají na
výběr ze tří jídel a tak tato situace nemůže nastat, dětem v jídelně chutná a jsou jak ony, tak i
jejich rodiče vděčni za možnost výběru. Samotný výběr jídel stanovují přes internet buď
přímo rodiče či je stanovován dětmi ve spolupráci s rodiči či minimálně s vědomím rodičů.
Česká školní inspekce, jak již výše zmíněno, se snaží naší nabídku tří jídel zlikvidovat. Již
v roce 2009 se o to pokusila a již tehdy se město postavilo jednoznačně na stranu a podporu
paní ředitelky viz http://www.chrastava.com/starosta/sj/chrastava_2009.pdf . V současné době
však probíhá asi dosud nejtvrdší atak ze strany České školní inspekce. V její inspekční zprávě
viz http://www.chrastava.com/starosta/sj/protokol_csi.pdf se sice devětkrát opakuje
hodnoceno: „Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.“ ale jednou jedinkrát se objevuje
„Bylo zjištěno porušení § 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.“
Osobně jsem, ač jsem studoval danou přílohu jak jsem studoval, tak jsem uváděné porušení
v návaznosti na daný bod inspekční zprávy neobjevil, ale důvod napadení je z textu inspekční
zprávy jasný: „Poskytování tří druhů jídel na výběr zhoršuje plnění výživových dávek.
V jídelníčcích se potraviny výše označené za podlimitní v pokrmech objevují, avšak samotná
volba pokrmu není nikterak omezena a závisí na chuti strávníka či výběru zákonným
zástupcem strávníka.“
Postoj České školní inspekce, 26 let po sametové revoluci, k tomu, že jsou ve školní jídelně
jídla na výběr a že si smějí strávníci jídlo dokonce svobodně vybrat bez omezení a dokonce
dle chuti, je dle mého názoru skandální a do nebe volající. Patří do společnosti totalitní nikoli
do moderního demokratického státu.
A nejen to, Česká školní inspekce dokonce nařizuje tuto vymoženost moderní doby odstranit,
viz závěr její kontrolní zprávy: „Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského
zákona ukládá ředitelce školní jídelny ve lhůtě do 15. června 2016 odstranit nedostatky
zjištěné při inspekční činnosti.“
Vážená pane ministryně,
obracím se na Vás s prosbou a se žádostí, aby byla ukončena, pod pláštíkem přílohy (ve
smyslu??) k ministerské vyhlášce, snaha České školní inspekce vrátit školní stravování do dob
minulých, kdy strávníci neměli na výběr a naopak s prosbou a se žádostí, aby pestrost nabídky
byla podporována.
Ing. Michael C a n o v
starosta města
Příloha: PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-154/16-L ze dne 30.03.2016 na
http://www.chrastava.com/starosta/sj/protokol_csi.pdf
Na vědomí: ČŠI Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
ČŠI Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, 46001 Liberec
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