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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č.8 
 

který se konal 14. 6. 2022 

 

Přítomni: 1. tř. – Johana Zelenková, Sára Kožíšková 
  2. tř. – Jáchym Ctibůrek, Emílie Ráczová 
         3. tř. – Matyáš Lexa 
  4. tř. – Martin Švejda, Magdaléna Černá 

          5. tř. – Michaela Buchalová, Ema Procházková 
8. tř. – Alex Mezari 
9. tř. – Dominik Vanc 

 
Za pedagog. sbor: Mgr. Martina Joujová, Mgr. Jana Břicháčková,  
                                Mgr. Karel Derfl, Mgr. Alena Váňová 

 
 
Program: 1) přivítání členů žákovského parlamentu  
                 2) diskuse s vedením školy – zbytky jídel ve školní jídelně 
       3) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení       
 

1) Koordinátorky žákovského parlamentu přivítaly na zasedání všechny parlamenťáky a také 
vedení školy – pana ředitele a paní zástupkyni. 
 

2) Na základě posledního setkání ŽP bylo na dnešní zasedání přizváno také vedení školy, 
abychom si společně vyjasnili a případně diskutovali nad problematikou zbylého jídla ze 
školní jídelny. Koordinátorky vyzvaly parlamenťáky 
k pokládání dotazů, na které pan ředitel odpovídal. 
Uvedl například, že jsou k nakládání se zbytky jídel 
dané směrnice, které musí škola dodržovat. Zbytky 
jídla již nemohou být vydávány jiným lidem (z 
hygienických důvodů). Paní zástupkyně upozornila 
na fakt, že každá potravina má danou minimální 
dobu trvanlivosti, jejíž překročení vede ke zkažení 
tohoto jídla, a tudíž je jeho konzumace zdraví 
škodlivá. Nevydané jídlo či zbytky se stávají bio 
odpadem. Škola má dohodu o odběru těchto zbytků 
pro hospodářská zvířata. Touto cestou škola šetří 
peníze za likvidaci jídla.  
Dalším způsobem regulace množství zbytků je plánování a normování jídel. Vedoucí jídelny 
se snaží do jídelníčku zařazovat ta jídla, u kterých není riziko zvýšeného  množství odpadu. 
Sestavování jídelníčku ovlivňují i další faktory (spotřební koš, zařazování všech potravin 
s výživovými hodnotami).  
Na základě této diskuse bylo parlamentem navrženo, uspořádat v jednotlivých třídách 
anketu týkající se oblíbenosti jednotlivých jídel. Součástí tohoto průzkumu by mohly být i 
návrhy na zařazování nových (obměněných) jídel do jídelníčku. Anketa by mohla být 
pokladem pro další plánování jídel a mohla by napomoci ke snížení zbytků potravin. 
Pan ředitel parlamenťákům také objasnil, z jakých položek se skládá finální cena obědu 
(cena potravin + energie + mzdy zaměstnanců v jídelně). Žáci hradí pouze částku za 
potraviny, zbytek je dotován zřizovatelem a státem. 
                                                                         

3) Koordinátorky poděkovaly vedení za účast na zasedání. Po ujasnění si data posledního 
zasedání tohoto školního roku (28.6.2022) zasedání ukončily.  

 

Zapsali: Mgr. Jana Břicháčková, Mgr. Martina Joujová 


