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Školství na Praze 8 v číslech: 

 
Počet obyvatel:     103.000 
Celkový rozpočet obce:   ˜1,5 miliardy Kč 
Roční rozpočet na školství:   ˜370 mil. Kč  
Počet žáků ZŠ:    7179 
Počet dětí v MŠ:    3052 

 
MČ Praha 8 je zřizovatelem 15 základních škol, 14 z nich má školní kuchyni.  
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Výchozí stav:  
 
Kvalita stravování ve školách MČ Praha 8 je průměrná.  

 
Cílový stav:  
 
MČ Praha 8 je celostátním lídrem v oblasti kvality školního stravování.  
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Omezující výchozí podmínky:  
 
 - příprava jídla je extrémně složitý proces 
 - kvalita je ovlivněná mnoha proměnnými, obtížně se definuje 
 - převážně závisí na lidech (personálu) 
 - v podmínkách školního stravování je navíc regulovaný 
 - velmi citlivé na veřejné mínění, velké reputační riziko 
 - městská část není přímo provozovatelem školních jídelen 
 
Co z toho vyplývá? 
=> neexistuje „kouzelný proutek“, který vše vyřeší 
=> bude se zřejmě jednat o širokospektrální soubor různých dílčích opatření 
=> nebude to ze dne na den 
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Zvolený postup: 
 
1. Sběr dat – průzkumy, analýzy, přípravné práce 
2. Příprava změny (souboru opatření) 
3. Provedení změn 
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Výhled –  příklady možných opatření: 
 
1. Zřízení pozice Metodik školního stravování 
2. Příprava doporučených receptur 
3. Metodické usměrnění (např. plošný zákaz práškových směsí, polotovarů...) 
4. Školení personálu školní jidelny 
         - statické školení 
         - roadshow – školení na místě zábavnou formou 
5. Ekonomická opatření  
         - mzdová oblast (vyšší mzdy / odměny => lépe motivovaný personál) 
         - oblast rozpočtování (více základních surovin a více práce => kvalitnější strava) 
         - oblast nákupu (nižší ceny => větší porce nebo pestřejší strava) 
         - zkvalitnění materiální základny (lepší vybavení => levnější práce) 
6. Rozšíření nabídky služeb  
         - školní svačiny – dotované?! 
         - podpora prodeje externím strávníkům 
         - pokrytí potřeb žáků se speciální dietou 
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Děkuji za pozornost 
 


