Aktiv rodičů ZŠ – 9. dubna 2018
Přihlašování na nový měsíc
Na únor – 47 dětí nepřihlášeno (z toho 4 sourozenecké dvojice), 9 rodičů nezvedlo telefon, 9 rodičů si přálo nepřihlásit
své děti ke stravování, u třech dětí telefon hlásil neexistující číslo a v jednom případě telefon byl uveden přímo na dítě.
11 rodičům napsán e-meil a z toho reagovali pouze 4 rodiče.
Jedno velké pozitivum, nikdo neměl obědy do mínusu, všichni měli uhrazeno.
Na březen – 62 dětí nepřihlášeno (z toho 7 sourozenecké dvojice), 7 rodičů nezvedlo telefon, 21 rodičů si přálo
nepřihlásit své děti ke stravování, u 2 dětí telefon hlásil neexistující číslo a ve dvou případech byl telefon uveden přímo
na dítě. 3 děti neměli uhrazené stravné, cca 15 dětem nedostačoval kredit na celý měsíc.
Na duben – přihlašování prodlouženo až do 2/4 do 23:59 z důvodu velikonočních prázdnin, vedoucí ŠJ neobvolávala
rodiče, neboť 28/3 bylo přihlášenou pouze 140 dětí ke stravování z cca 280; po tomto termínu 23 dětí nepřihlášeno,
z toho 4 sourozenecké dvojice, 4 děti měli neuhrazené stravné.
13. února – Hamburger v bulce se zeleninou, mladší děti zklamány, měly představu hamburgru z MC Donalds, maso bylo
z kvalitního hovězího masa, zprudka opečeno a v konvektomatu na 70 C pozvolna cca hodinu dopečeno, maso bylo
šťavnaté a jemně dochucené
26. února několik dotazů ze strany rodičů na oběd – pečená ryba s vařenými bramborami. Vedoucí ŠJ koupila od
dodavatele chlazenou rybu: Sumečka afrického. Jiná chuť, dle i strávníků lepší než ryby, které standardně kupujeme,
velmi křehké maso.
28. února – smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší – talíře „vymetené“
6. března – zvěřinový guláš s chlebem – dítě, které standardně nejí maso, si velmi na mase pochutnalo
Telefonáty rodičům:
Několik rodičů již řeklo, že dítě nemusí jíst, neboť i rodiče mají doma problém. Nevadí jim, když jejich dítě vůbec
neochutná a jídlo, které bylo naservírováno paní kuchařkami na tácek, jen prohlédne a odnese zpět do okénka pro
špinavé nádobí.
Upozornění:
-

-

Vedoucí školní jídelny spolupracuje s vedením školy, pedagogy – třídními učiteli, asistenty pedagoga a
s vychovateli. Komunikujeme o stravování dětí a informace si navzájem vyměňujeme ohledně našich malých velkých strávníků.
Žádám rodiče o důkladné odhlašování stravy v době nepřítomnosti ve škole. Kontroluji docházku s třídnicí. Každý
měsíc se najde cca 3 – 5 jedinců, kteří mají neodhlášené stravné celý týden. V případě prvního dne neplánované
nepřítomnosti je oběd za dotovanou cenu, následující dny za plnou cenu, tj. včetně věcných a mzdových nákladů
= + 25 Kč ke každému obědu.

