
Zpráva

o činnosti kontrolní stravovací komise v roce 2012

Kontrolní stravovací komise jmenovaná v souladu s čl. 7 bod 3 Řádu menzy B1-05/5-
HN se v roce 2012 sešla celkem čtyřikrát.

Kontrolní stravovací komise na svých schůzkách vyhodnocovala dodržování právních
předpisů a jiných předpisů upravujících provoz stravovacích služeb, rovněž vyhodnocovala
způsob projednávání připomínek a podnětů ze strany strávníků a hodnocení kontrolních
orgánů, věnovala se také výkonovým ukazatelům a zkvalitnění podmínek pro stravování,
včetně rozšíření nabídky jídel.

Předmětem jednání stravovací komise v průběhu roku 2012 byly otázky týkající se:

- hospodaření jednotlivých menz a bufetů za rok 2011,
- vývoje dotace na stravování studentů,
- sledování výkonových ukazatelů v porovnání 2011 a 2012,
- produktivity práce pracovníků menzy,
- sjednocení koncepce provozování bufetů v prostorách UP,
- tvorbě cen v souladu se zákonem o cenách,
- kontrolní činnosti KHS Olomouc,
- kontrolní činnosti SKM UP ve stravovacích službách,
- strategického plánu rozvoje (změna IS, tedy propojení ubytovacího a stravovacího IS),
- dalším možnostem zkvalitňování služeb.

Případné připomínky, které se objevily v průběhu roku, byly vyřizovány podle
platných právních norem. Opodstatněné připomínky strávníků byly ze strany vedoucí menzy
bezodkladně řešeny.

Rovněž ze zpráv kontrolních orgánu vyplývá, že provoz menzy je udržován na vysoké
úrovní a ze strany kontrolních orgánů nebyly zjištěny závady, které by byly v rozporu
s hygienickými předpisy.

Od 1. 10. 2012 útvar stravování doplnil stávající nabídku jídel o tzv. skládaná jídla
v provozovně menzy 17. listopadu.

Na počátek roku 2013 je připravován další výzkum spokojenosti se stravováním
v menzách SKM. Výsledky průzkumu budou průběžně vyhodnocovány v roce 2013
na zasedáních KSK.

Na náměty a připomínky ze strany strávníků vedení menzy a SKM UP průběžně
reaguje. Komise neshledala v dodržování právních předpisů ani jiných předpisů upravujících
provoz stravovacích služeb žádné nedostatky. Rovněž způsob projednávání připomínek
ze strany strávníků lze hodnotit velmi kladně.

Ing. Ivo Jakubík, v.r. Mgr. Leoš Jurásek, MBA, v.r.
  zapisovatel předseda KSK
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