
 
Z á p i s 

 
 
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 14. 2. 2022 od 15,30 hodin ve 
školní jídelně na 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova 1335 
 
Přítomni:  
Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 
Jana Franková - Jungmannova ZŠ Beroun 
Mgr. Jana Korecká - Jungmannova ZŠ Beroun 
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.  
Květa Hrbáčková - ZŠ Beroun – Závodí 
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Hosté: 
Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města 
Mgr. Květuše Slavíková – vedoucí OŠVA MěÚ Beroun 

Omluveni:  
Veronika Bejlková – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Martina Šedivá - 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Nepřítomni: 
Veronika Hirschkornová – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
 
 

Jednání 
 

1. Poznatky z kontrol jídelen  

Ing. Daniel Jaroš  
- 2 ochutnávky na ZŠ Wagnerovo nám. – 13. 4. a 4. 5.  
- s ochutnanými jídly byl spokojen, oba dva dny byla všechna jídla chutná, 

vynikající byl karlovarský knedlík s těstovinami a játra na cibulce s rýží 
- příjemné vystupování personálu jídelny 

Mgr. Renáta Šlajerová Botheová  
- stravuje se každý den na ZŠ Wagnerovo nám. 
- se stravováním je spokojena 
- ostatní zaměstnanci školy si stěžují na příliš slané polévky 
- navrhuje změnu u školního programu – ne každý den, ale větší množství 

(např. 3x za týden) 
Hásek Josef – školní program má 50 g, je součástí oběda 
Mgr. Dušan Tomčo – dle zkušenosti dětem z 1. stupně toto množství 
postačuje, ale starší děti by mohly mít porci větší 

- kladně hodnotí možnost kombinace přílohy 

Jana Franková  
- 3 ochutnávky na JZŠ a ZŠ Wagnerovo nám. 
- dvě z ochutnaných jídel byla dost vysušená (treska po orientálsku, farfalle se 

špenátem), což mohlo být způsobeno chybou v regeneraci jídel, neboť byla na 
ochutnávce až ve 13,00 hodin 

- v zapečených těstovinách se zeleninou byla pouze mrkev, ostatní druhy 
zeleniny chyběly 

- ostatní ochutnaná jídla byla dobrá 



- ve školní jídelně se stravuje syn, který chodí pravidelně, ale někdy si 
z nabídky nevybere a na oběd raději nejde 

Květa Hrbáčková 
- stravuje se pravidelně na ZŠ Beroun – Závodí 
- se stravováním i personálem jídelny je spokojena ona i ostatní pracovníci 
- děti si mohou přidat  

Mgr. Jana Korecká 
- stravuje se na JZŠ 
- zaměstnanci školy pozorují pravidelně se opakující polévky, často bývá vývar 
- dva dny po sobě byla čočková a hrachová polévka – obě polévky měly stejnou 

barvu, ale chuťově byly rozdílné 
Andreas Konstantinidis – jednalo se o jiný druh čočky (měla zelenou barvu) 

- upozornila, že před 14 dny bylo ve 13,30 v jídelně pouze jedno jídlo, přitom 
v tuto dobu by si děti měly mít možnost vybrat ještě ze dvou jídel 
Andreas Konstantinidis – množství jídel na školní jídelnu je rozváženo dle 
předpokládaného odběru, v průběhu výdeje si mohou pracovníci výdejny 
docházející jídla doobjednat. Vzhledem k tomu, že nejde přesně určit počet 
přicházejících dětí a výběr dětí v jednu chvíli, nestačí se někdy jídla včas 
dovézt. Doporučí pracovnicím, aby objednávaly větší množství jídel, aby 
k těmto problémům nedocházelo. 

Ilona Perglerová  
- jedna ochutnávka na JZŠ a jedna na 2.ZŠ 
- při ochutnávce na JZŠ dne 10. 5. byla všechna jídla chutná, pouze maso 

nebylo tvrdé, ale mohlo být měkčí 
- 1.6. na 2.ZŠ by mohla být polévka více ochucena, jinak ostatní jídla byla 

chutná 
 

2. Různé 
Mgr. Dušan Tomčo 

- při minulém jednání byli zástupci Scolarestu upozorněni, že na JZŠ 
nedostávají děti vše, na co mají nárok (neberou si školní program, polévku) 

- dle poznatku Mgr. Chlumské došlo ke zlepšení a děti dostávají vše, co mají 
dostat 

- vznesl dotaz, jestli již byl zaveden jednotný způsob výdeje ve všech školních 
jídelnách (např. foto, jak má jídlo na talíři vypadat) 
Josef Hásek 
– od září se zavádí nový počítačový systém ve všech jídelnách, včetně 
nových jídelníčků, kde pod č. 1 bude tradiční jídlo, pod č. 2 mezinárodní 
kuchyně a pod č. 3 hodnotné bezmasé jídlo (ne sladké) 
- všechny jídelny mají k dispozici fotografie jídel z jídelníčku tak, jak mají být 
servírována při výdeji 
- v jednotlivých jídelnách budou postupně vyměněny vzorové vitríny za 
obrazovky, kde bude vzorová porce promítána 

 
3. Závěry z jednání 

 Na jednotlivé školní výdejny bude dodáváno větší množství jídel, aby 
nedocházelo k tomu, že ve 13,30 již nebude dostatečný výběr jídel. 

 Další jednání stravovací komise se uskuteční 10. 10. 2022 od 15,30 hodin ve 
školní jídelně na ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

 Přílohou zápisu je informační materiál k novému obědovému menu Scolarestu 

 
 
Vypracovala: Perglerová Ilona 


