
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 2. 2021

Školní stravování zajišťované firmou Scolarest 

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Bláhová Radka (zastupitel 4)

Důvodová zpráva:
Vážení zastupitelé,

předkládám vám výstupy z dotazníkového šetření na téma Školní stravování v Lysé nad Labem zajišťované firmou 
Scolarest. Šetření bylo realizováno spolkem Lysá nás spojuje, z.s. v období od 1. 12. 2020 do 15. 1. 2021 a zúčastnilo se 
ho celkem 346 respondentů. Tento vysoký počet odpovědí je dostatečně reprezentativním vzorkem, ze kterého se 
podařilo získat velmi cenná data o spokojenosti se školním stravováním v našem městě.

V minulosti byl způsob zajištění stravování opakovaně řešen ve stravovací a školské komisi v souvislosti s častými 
stížnostmi rodičů i pedagogů. Je vysoce žádoucí, aby město jako zřizovatel zajistilo kvalitní stravování ve školách. 
Věřím, že výstupy z dotazníku pomohou při koncipování zadávacích podmínek a v celém procesu výběru provozovatele 
školního stravování pro další období.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlavní zjištění:
Téměř 2/3 respondentů (64 %) je nespokojeno se službami Scolarestu (zhruba čtvrtina je velmi nespokojena)
• 42 % si přeje jiného soukromého provozovatele
• 21 % preferuje pokračování s firmou Scolarest
• Podle 45 % respondentů by se nabídka měla skládat ze 3 jídel
• 96 % dává přednost menšímu počtu kvalitních jídel před větším výběrem, ale s vlivem na kvalitu
• 70 % preferuje možnost výběru a objednávání jídel předem

Konkrétní zjištění:

Kvalita nebo chuť jídla (192 komentářů)
• Chuť jídla, vzhled jídla, dětem nechutná, nedovařené/ rozvařené, přesolené, nastavované škrobem, studené, UHO, 
maso tvrdé, nedovařené, nedopečené, nevhodné kombinace
• Nekvalitní suroviny, z polotovarů, instantní, málo čerstvých surovin, málo lokálních surovin
• Nevýživné, „hladové“, nevhodné pro děti

Složení jídelníčku (62)
• Opakující se jídla, málo čerstvé zeleniny a ovoce, zastaralý jídelníček, často UHO, těstoviny

Velikost porcí (23)
• Malé porce, neodpovídající věku, málo masa

Dostupnost a výběr stravy (16)
• Omezený výběr pro později končící (starší) žáky, podivné náhrady příloh místo těch, co došly

Chování personálu a hygiena (16)
• Neochotný nebo nepříjemný personál, neodpovídání na dotazy/připomínky, špatně umyté nádobí, zbytky obalů v jídle

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s chystaným výběrovým řízením předkládám také výstupy ze stravovací komise rady města zveřejněné 
v závěrečné zprávě z roku 2019.
„Stravovací komise (dále jen SK) svou činnost začala v říjnu 2015 a ukončila v témže období o tři roky později. Během 
tří let proběhlo celkem dvanáct jednání, ze kterých je k dispozici jedenáct zápisů.  Počet členů komise bylo patnáct. 
Její činnost se řídila dokumentem Funkce a stanovy SK a jednacím řádem komisí rady města v Lysé nad Labem.



Komise sledovala stravování ve vývařovnách v MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček a Scolarest. Všude probíhaly degustace. Situace 
ve dvou prvních případech byla stabilně bezproblémová. Ve třetím případě byla situace komplikovanější; rozvedeno 
níže.
Zdá se, že ani tři léta činnosti nepřinesly valné výsledky. Je to dáno tím, že smluvním partnerem firmy je město Lysá 
nad Labem. Město zde tuto firmu chce. Dokud jí tu město bude chtít a dokud si svým postavením Scolarest bude moci 
být jistý, tak tu navzdory všem připomínkám, problémům a stížnostem bude.

Co se týče komunikace s firmou a možnostmi vstřícnosti k požadavkům strávníků a jejich zástupcům včetně komise, tak 
hlavní omezení je dáno centrálním řízením firmy. Centrální jídelníčky určují, co se bude vařit. Omezený okruh 
centrálou nasmlouvaných a pro ni výhodných subdodavatelů určuje, z čeho se vaří a bude vařit. Proto zde v úrodném 
Polabí strávníci dostávají a budou dostávat například ohřáté původně předvařené vakuované brambory z Moravy. 
Požadavek SK na lokální (mj. čerstvé a levnější) potraviny je bezpředmětný.

Další požadavek, a sice opakovaná žádost o kontakt na nutričního terapeuta firmy Scolarest, který byl a je zástupci 
firmy často zmiňován jako garant kvality a schvalovatel jídelníčků, které by měly naplňovat nutriční doporučení MZ, 
nebyl za celé tři roky splněn. Dříve uvedené jméno terapeuta z jídelníčků zmizelo. Změna v podstatě nepatrná, protože 
ono jméno neznal ani internetový vyhledávač.

Závěrem lze na základě tříleté zkušenosti a snahy o změny směřované od strávníků k firmě Scolarest říci, že žádná 
komise nedosáhne změny a odstranění stálých nedostatků, pokud nebude mít skutečnou podporu města Lysá nad 
Labem, které by v konečném důsledku mělo být zodpovědné za školní stravování.

Na základě tříleté snahy SK se zdá, že jediným řešením k uspokojivé změně stavu by byl návrat k systému školní jídelny 
zřizované městem, kterou řídí její vedoucí s volnýma rukama a možnostmi, jak efektivně a nezávisle investovat do 
surovin pro přípravu jídel vyhovujících prastarým a zároveň moderním požadavkům jako jsou lokální sezónní čerstvé 
suroviny a z nich připravit chutná zdravá jídla pro děti od mateřských až po střední školy.“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
výsledky dotazníkového šetření na téma Školní stravování, které proběhlo od 1. 2. 2020 do 15. 1. 2021 s účastí 346 
respondentů a výstupy z činnosti stravovací komise rady města z let 2015 až 2018.

II. ukládá
RM zohlednit při výběru nového provozovatele školního stravování výsledky dotazníkového šetření a výstupy z činnosti 
stravovací komise.
Termín: do 30. 6. 2021

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
žádné


