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tlačová správa

Rodičia spolurozhodnú o víťazovi koncesie na prevádzku školských jedální


Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová a vicestarosta Peter Osuský, ktorý má v kompetencii oblasť školstva, sa včera stretli s členmi Rád škôl všetkých staromestských základných a materských škôl, v ktorých by prevádzku jedální mal zabezpečovať súkromný partner. 

Rodičia diskutovali viac ako tri hodiny a predložili viacero návrhov, ktoré žiadajú zapracovať do zmluvy s budúcim prevádzkovateľom. „Všetky vznesené návrhy a upresnenia zo strany rodičov zapracujeme do zmluvy, o ktorej budeme s víťazom súťaže ešte rokovať.. Zároveň sme ponúkli rodičom, aby delegovali svojich zástupcov do komisie, ktorá otvorí obálky s ponukami a vyhodnotí ich,“ povedala starostka Rosová. Rodičia nakoniec vybrali jedného zástupcu, ktorý sa pridá k ďalším členom komisie.

Rodičia sa obávali, že obedy budú do školských jedální dovážané. „Vysvetlili sme im, že informácie v médiách boli nepresné a veľakrát zavádzajúce. Žiadne dovážanie obedov nebude, víťaz bude variť v tých istých jedálňach s tým istým personálom ako doteraz. Rovnako sa nič nemaní na prísnych predpisoch týkajúcich sa fungovania školských jedální, ani pri výkone kontroly zo strany stravovacej komisie školy, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a nášho úradu,“ povedala starostka Rosová. 

Cieľom súťaže je nájsť prevádzkovateľa, ktorý za nižšiu cenu pre mestskú časť zabezpečí nielen rovnako kvalitnú stravu pre deti, ale zrekonštruuje aj školské jedálne. Víťaz sa zaväzuje k rozsiahlym investíciám, ktoré stanovilo Staré Mesto v podmienkach súťaže. Investície prinesú skvalitnenie a skultúrnenie podmienok stravovania školákov a zároveň zlepšia pracovné prostredie zamestnancov kuchýň. Staré Mesto ponúklo rodičov možnosť sprostredkovania návštevy v tých školských zariadeniach, v ktorých už podobný systém funguje. 

Jedálne a kuchyne budú stále pod kontrolou a v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, Staré Mesto ich nevyradí zo siete škôl, ako to urobili iné mestské časti. Ich financovanie bude teda aj naďalej v kompetencii staromestského úradu. 
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