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STRAVOVACÍ  KOMISE 

Směrnice ředitele školy č. 28   
 
 

Ředitel Základní školy a Základní umělecké školy, Zliv, okr. České Budějovice, zřizuje tímto 
stravovací komisi. 

 Stravovací komise je poradním orgánem vedení školy a školní jídelny a prostředníkem mezi 
strávníky a stravovacím provozem. Členy jsou zástupci žáků, pedagogických a ostatních 
zaměstnanců školy, rodičů a zástupců zřizovatele.  

 

Funkce stravovací komise: 

  mapování úrovně školního stravování, kvality a chuti podávaných jídel, 

  poskytování zpětné vazby vedení školy, školní jídelně, zřizovateli a rodičům stravovaných 
žáků  

 

Činnost stravovací komise: 

  sleduje kvalitu a dodržování jídelníčku,  

  sleduje kvalitu vydávané stravy,  

  sleduje úroveň kultury stravování, 

  členové komise mají právo požádat zaměstnance, který vydává jídlo, o degustační porci, 

  jako laická kontrola nemá stravovací komise právo vstupovat do prostor kuchyně,  

  sledování provádí v prostorách, ve kterých se pohybují strávníci,  

  z návštěvy stravovací komise sepíše záznam, který doplní fotografiemi nabízených jídel,  

  zápisy z návštěv v jídelně a záznamy ze schůzí stravovací komise budou umístěny na webu 
školy,  



  v zápisech z návštěv stravovací komise v jídelně a z jednání stravovací komise budou moci 
strávníci, jejich zákonní zástupci i ostatní sledovat, co bylo projednáno, jaké byly připomínky, 
podněty a jaké vyplynulo usnesení.  

 požadavky a přání strávníků předseda stravovací komise předá vedoucí školní jídelny a 
řediteli školy a projedná je na svých schůzkách,  

 schůzky stravovací komise budou probíhat dle potřeby, minimálně jednou za každé pololetí 
školního roku.  

 

Členové stravovací komise  

Komise je celkem sedmičlenná.  

 

Je tvořena:  

          dvěma zástupci rodičů žáků 

          dvěma zástupci, které ustanoví zřizovatel školy  

           dvěma zástupci z řad zaměstnanců školy 

 vedoucí školní jídelny 

 

 Ustanovení první stravovací komise  

Po zjištění zájmu o členství ve stravovací komisi mezi rodiči stravujících se žáků z 1. a 2. 
stupně budou následně členové komise vybráni losem. Ředitel a zřizovatel budou vyzváni       
k ustanovení svých zástupců. Ředitel školy pozve na první schůzku všechny zástupce, seznámí 
je s pravidly činnosti stravovací komise. Na první schůzce si členové zvolí svého předsedu, 
který bude následně řídit činnost komise. Funkční období trvá vždy do konce příslušného 
školního roku.  

Ustanovení další stravovací komise 

 Vždy začátkem školního roku budou rodiče dotazováni ohledně zájmu o členství ve 
stravovací komisi. Ze zájemců bude opět vylosován příslušný počet členů. Ustanovení další 
komise (losování členů, komunikaci s ředitelem a zřizovatelem), svolání nových členů, podání 
zprávy o činnosti komise za uplynulý rok obstarává předseda minulé stravovací komise. 
Způsob předávání informací Z každého pozorování komise sepíše záznam, který bude 
neprodleně předán v písemné formě řediteli školy a vedoucí ŠJ. Zjištěné nedostatky bude 



předseda komise s ředitelem školy a vedoucí ŠJ projednávat. Záznam bude zveřejněn na 
webových stránkách školy. 

 

Ve Zlivi dne 12. 10. 2021 

 

 

 

                      Ing. Milan Macas, DBA 

                                                                                                                               ředitel školy 


