ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 22
Komentář k provozování bufetu ve školní jídelně

Reaguji na opakované připomínky některých rodičů ze ZŠ Bří Jandusů k provozování bufetu
ve školní jídelně.
Školní jídelna má v době výdeje obědů otevřeny dva bufety, které nabízejí doplňkové
stravování. Jeden prodej se uskutečňuje na konci výdejní linky a hradí se pomocí čipu nebo
v hotovosti. V tomto úseku se nabízí zákusky, saláty, dezerty, palačinky, obložené housky,
donuty a jiné výrobky školní jídelny a nápoje v PET lahvích a plechovkách. Colové nápoje
jsme zcela vyřadili z nabídky, snažíme se objednávat limonády z přírodní šťávy. V nabídce
jsou i minerální a stolní vody. Doplňkový prodej v těchto místech byl zřízen již mým
předchůdcem. Tehdy obsahoval i sortiment cukrovinek a nápojů z postmixu. Veškerý prodej
se realizoval u pokladny na konci výdejní linky, spolu se vklady hotovosti i stravenek a
výdejem žolíků (náhradní lístek v případě zapomenutí čipu).
S přibývajícími strávníky se v místech pokladny tvořily fronty, které znemožňovaly plynulý
posun strávníků s tácy s jídlem. Současně se množily požadavky rodičů na dozor v šatně
chránící odložené věci žáků.
Zřízením bufetu ve vestibulu jídelny se řešila všechna jmenovaná negativa zdržující výdej
obědů a tím tvorbu fronty.
-

příjem hotovosti a stravenek v době výdeje obědů
výdej žolíků (náhradních stravenek)
dozor v šatně
zúžení sortimentu v bufetu na konci výdejní linky
prodej cukrovinek a zmrzlin

Doplňkový prodej je hospodářská činnost školní jídelny. Jsou to další příjmy mimo dotace od
státu. Z těchto prostředků je hrazena pracovní síla pracující v bufetu a vykonávající i činnosti
spojené se školní jídelnou.
Výsledek písemného průzkumu spokojenosti strávníků a jejich rodičů se službami školní
jídelny nepotvrdil negativní reakce na provozování bufetu. Připomínky byly pouze na
nabízený sortiment zahraničních firem a colové nápoje. Právě zmínky o colových nápojích
svědčí o faktu, že mnoho rodičů není seznámeno s aktuální nabídkou, jelikož již v době
průzkumu se colové nápoje v našich bufetech vůbec neobjevovaly.
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Na připomínky ohledně přeslazených cukrovinek s éčky jsme okamžitě zareagovali a upravili
sortiment. Od března 2012 jsou v nabídce cukrovinky mediálně prezentované jako vhodné
pro děti nebo zdravé např: Brumík, BE BE, musli tyčinky, Corny, Kinder vajíčko, Kinder
čokoláda, ovocný komprimát, bonbony Ricola, oříšky a podobně. V těchto letních teplotách
jsou velmi kupovány zmrzliny. I zde se dá vybrat zdravá varianta – různé ovocné dřeně,
ovocné zmrzliny v jogurtové polevě a kubík z tvarohu se smetanou. Některé vychovatelky
tuto možnost nákupu v bufetu vítají a i malým dětem nákup umožňují. Nemusí s dětmi přes
silnici do cukrárny.
Rodičům, kterým sortiment bufetu nevyhovuje, doporučujeme nákup v bufetu z kreditu
zablokovat. Nákupu v hotovosti nelze ve školní jídelně zabránit stejně jako v jiném obchodě.
Veďte své děti ke zdravému stravování, vysvětlujte zdravotní rizika způsobená nadváhou a
obezitou, vybírejte s nimi zdravé mlsání. Každý si někdy potřebuje rychle doplnit energii.
Sortiment prodeje je značně ovlivňován poptávkou. Obchod funguje na rovnosti nabídky a
poptávky. Vzhledem k tomu, že jsme školní zařízení, snažíme se poptávku korigovat
nabídkou. Ze zkušenosti však víme, že pokud není v nabídce poptávané zboží, žák odejde
tento pamlsek koupit jinam. Přesto jsme se k některým velmi žádaným cukrovinkám již
nevrátili.
V září roku 2012 byly ve školní jídelně pracovnice České školní inspekce. Se
sortimentem bufetu byly seznámeny a neshledaly důvod provoz bufetu připomínkovat či
nějak omezovat.
Rodičům, kteří jsou zásadně proti provozu bufetu, se omlouváme za způsobené těžkosti.
Rodiče, kteří mají výhrady proti sortimentu, žádáme o doporučení, jak jej vylepšit.
Rodičům, kteří jsou spokojeni se službami školní jídelny a našli způsob, jak na své děti
působit v zájmu jejich zdraví, děkujeme.
V Praze dne 20.6.2013
Ředitelka školní jídelny
Vrbová Hana

Nové náměstí 1100
104 00 Praha 22-Uhříněves
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 292804309/0800
IČO: 70971382
DIČ: CZ70971382
Zapsáno v OR MS v Praze oddíl Pr, vložka 275

telefon/fax: 267712690
mobil: 731937714
e-mail: sjpraha22@volny.cz

