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MČ Praha 5 - Úřadu MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5, byla 
prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha 5 doručena dne 23. 5. 2022 stížnost Ing. Tomáše 
Štěrby. Předmětem tohoto podání byla stížnost na nevhodný stravovací provoz a vedení MŠ 
Kroupova 2775/2, Praha 5 - Smíchov, příspěvková organizace MČ Praha 5 (dále také jen 
,,MŠ Kroupova"). 

Vážený pane XXXXX, 

dne 23. 5. 2022 obdržel Odbor školství MČ Praha 5, jako gesčně příslušný, za zřizovatele MČ 
Pr·iha 5, Vaši sUžnost týkající s údajných pochybení, kter • ch se mělo dopustit vedení MŠ 
Kroupova zejména ve stra ovacím provo7.LI. téŽL' MŠ, příspěvková organizace MČ Praha 5. 
Zároveň byla doručena žádost, která se týká řešení dlouhodobě nevyhovujícího stavu 
Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775/2, příspěvková organizace MČ Praha 5. 

Jako gesčně příslušný odbor jsme za zřizovatele vyzvali ředitelku MŠ Kroupova, příspěvkové 
organizace MČ Praha 5, Mgr. Zuzanu Legnerovou, k poskytnutí vyjádření k učiněnému 
podání pro zřizovatele. Vedoucí odboru školství Mgr. Jana Korecká požádala ředitelku o 
vyjádření k jednotlivým hodům stížnosti. 

Po vyhodnocení všech dostupných podkladů a informací k jednotlivým bodům (I - VI) si 
Vám dovoluji zaslat vyjádření MČ Praha 5 jako zřizovatele tohoto školského zařízení. 

Odbor školství ÚMČ Praha 5 shromáždil všechny k dnešnímu dni dostupné důležité 
dokumenty, které se vztahují k provozu MŠ Kroupova a k této stížnosti. 

Na základě získaných informací uvádíme následující vyjádření k bodům I) - VI) Vaší 
stížnosti: 



K bodu I) 

Hygienické standardy kuchyně (vydávání hotového uvařeného jídla z černých pytlů na 
odpad, uchovávání pokrmů k okamžité konzumaci v otevřených nádobách bez 
zabránění vniku polétavého hmyzu a dalších škodlivin) 
Paní ředitelka komunikovala na základě Vašeho upozornění v listopadu 2021 se zaměstnanci 
školní jídelny. Prověřila použití sáčků při výdeji stravy, zjistila, že sáčky jsou označeny 
HDPE, a jsou nezávadné pro styk s potravinami. 
Dne 4. 11. 2021 vydala paní ředitelka písemné opatření, se kterým byli seznámeni všichni 
zamčstnanci školní jídelny, což stvrdili svým podpisem. Škola objednala nerez nádoby na 
výdej stravy i s možností ohřevu v kuchyňkách na patře. Nádoby se posílají uzavřeným 
výtahem a ihned se vydávají. V oknech kuchyně a výdejen jsou nainstalovány sítě proti 
hmyzu, které se odstraňují pouze při mytí a údržbě oken. 

Ředitelka učinila z pohledu zřizovatele dostatečná opatřenl OŠK ÚMČ Praha 5 hodnotí 
stížnost v tomto bodě jako nedůvodnou. 

K bodu II) 
Kvalita a pestrost stravy, příprava jídel z polotovarů, nerovnoměrné plnění spotřebního 

koše, podávání rozdílného jídla dětem, které chodí domů po obědě a po spaní 

Hospodaření školní jídelny, hodnocení jídelníčku, kontrola spotřebního koše, plnění 
povinností stanovených provozovateli potravinářského podniku provozující stravovací službu, 
plnění povinností stanovených provozovateli zařízení pro výchovu a vzdělávání zákonem č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých. 

- vše výše uvedené je pravidelně kontrolováno.

Od roku 201 O proběhla v MŠ Kroupova řada kontrol: 
- Finanční kontrola OŠK za rok 2009
- Finanční kontrola OŠK za roky 2010, 2011
- Finanční kontrola OŠK za roky 2012, 2013

- Finanční kontrola OŠK za roky 2016, 2017
- HSHMP - kontrola 2019

- Hodnocení jídelníčku 2019

- Veřejnosprávní kontrola KTA za rok 2020

- Finanční kontrola OŠK za roky 2019, 2020

- Odborné vyjádření - Hodnocení jídelníčku 2022

- HSHMP - kontrola 5/2022

- Kontrola ČŠI - 6/2022

- HSHMP - kontrola 6/2022

V závěrech protokolů výše uvedených kontrol, které se věnovaly mimo jiné také provozu 
školní jídelny, plnění spotřebního koše a kvalitě jídelníčku, nebylo konstatováno žádné 
pochybení. V protokolech nejsou žádné nedostatky, pouze několik doporučení pro vylepšení 
stávajícího stavu. 

Všechny protokoly a hodnocení k uvedeným kontrolám jsou k dispozici na odboru školství 
k nahlédnutí. 

OŠK hodnotí stížnost v tomto bodě jako nedůvodnou. 
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K bodu Ill) 
Nedostatky v úklidu ohrožující zdraví dětí 
l�cditelkn ve svém vyjádř· nJ uvádí, že úkl.id je prnváděn pravideln�. Je kladen důraz na čisté,
estetiáé a upraven· prostředí mat rské :koly. J ho kvalita je průběžně kontrolována vedením
školy. N ·jsou zu2namcn„1 ána zádná pochyb ni ze strany ukUz ·čck pFíp. kuchař k.
Kontrola HSHMP, která proběhla v květnu letošního roku. se zaměř'ila na plnění po inností
stunovených provozovateli zařízení pro výchovu a zdčlávání zákt nem č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygicnick 'ch požadavcí ·h na
prostory a pro oz zai'íz�ní a provozoven pro výchovu a vzdeláv:mí dětí a mladist • ch.
Nebyly shledány nedostatky, které by byly v rozporu s platnými právními předpi blasti
ochran vd·ejného zdn1ví

OŠK hod11otí stíž11ost v tomto bodě j"ko 11edůvod11ou. 

K bodu IV) 
Personální nestabilita - vysoká fluktuace nově nastoupivšího pedagogického personálu 
Ředitelka ve svém vyjádření uvádí, že základ pedagogického sboru je stálý, před dvěma lety 
došlo k přirozené obměně pedagogického sboru. 

OŠK hodnotí stížnost v tomto bodě j"ko nedůvodnou. 
Pro doplnění uvádíme, že ředitel školy odpovídá za odbornost pedagogického sboru a 
další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vykonává funkci personalisty organizace. 
Řešení personální situace je v kompetenci ředitele školy. 

K bodu V) 
Pochybnosti kolem úvazku Vladimíra Le1,,111era jako vedoucího školní jídelny 
Dle vyjádření paní ředitelky je pan Vladimír Legner hospodáfom školní jíd ln na poloviční 
úvazek. Zhruba 2krát týdně dochází na pracoviště, jinak pracuje fonnou home office. 

OŠK hodnotí stížnost v tomto bodě jako nedůvodnou. 

Ředitel školy vykonává funkci personalisty organizace. Řešení personální situace je 
v kompetenci ředitele školy. 

K bodu VI) 
Pochybnosti kolem soukromé firmy paní ředitelky Mgr. Legnerové „Mateřská škola 
Kroupova, s.r.o." 
Rada MČ Praha 5 souhlasila dne 30. 5. 2006 s návrhem na zrušení příspěvkové organizace 
MŠ Kroupova k 31. 12. 2007 a uložila připra it návrh na zaloi.cní soukromé matei'ské školy 
na téže adrese. Ředitelka školy byla požádána o privatizaci objektu MŠ Kroupova 2775/2, 
Praha 5 - Smíchov a o vytvoi'ení soukromého předškolního zařízení. 
Zastupitelstvo schválilo dne 15. 6. 2006 návrh na zrušení mateřské školy k 31. 12. 2007, 
ředitelka dostala za úkol předložit doklady o založení prúvnické osoby MŠ Kroupova, s.r.o. 
Po volbách a nástupu nového Zastupitelstva MČ Praha 5 nebyl záměr ze strany zřizovatele 
dokončen. 
Ředitelka odevzdává každoročně daňové přiznání s dodatkem, že společnost v daném roce 
nevyvíjela činnost. 

OŠK hod11otí stížnost v tomto bodě jako 11edůvod11011. 
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Pracovníci Odboru školství úřadu ÚMČ Praha 5 - MČ Praha 5 věnovali maximální pozornost 
prošetření celé záležitosti a závěrem uvádím, že Odbor školství ÚMČ Praha 5 - MČ Praha 5 
neshledal Vaše podání stížnosti jako oprávněné v žádném z bodů. 

Stížnost byla podána na řadu institucí, včetně Policie ČR, které provedly šetření v této věci. 

Důvod, pro který bylo učiněno toto podání, nebyl shledán jako oprávněný. 

Dodávám, že v současné dubě m:má zřizuvatd k <lispuzil:i prulukuly z kontrol provedených 
ze strany HS HMP a ČŠI v červnu tohoto roku. 

S pozdravem 

Mgr. Jana Korecká 

vedoud ť)Jbnru školství ÚMČ Praha 5 
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