
Z á p i s 
 

 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne  8. února 2016 od 15,30 hodin na MěÚ Beroun 

 

 

Přítomni:  

Romana Wagnerová – Jungmannova ZŠ Beroun 

Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 

Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová –  MěÚ Beroun 

Omluveni: 

Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí 

Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí 

Nepřítomni: 

Petra Čapková – 2. ZŠ a MŠ Beroun (MŠ) 

Hosté: 

Mgr. Radka Papai, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit MěÚ Beroun 

 

 

Program: 

1. Plnění úkolů z minulého jednání 

2. Poznatky z kontrol jídelen 

3. Svačiny na ZŠ 

4. Organizační záležitosti 

 

 

 

Jednání   
 

Paní Wagnerová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. 

Paní Perglerová představila Mgr. Radku Papai, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit 

MěÚ Beroun. 

 

1. Plnění úkolů z minulého jednání 

Situace na ZŠ Wagnerovo nám. byla vyřešena přesunutím jednoho kuchaře z 2.ZŠ a MŠ do školní 

jídelny na ZŠ Wagnerovo nám.  

V současné době již nejsou na tuto školní jídelnu žádné stížnosti. 

     

2. Poznatky z kontrol jídelen 

pí. Perglerová –  ochutnávka  7.1.2016 na ZŠ Wagnerovo nám. a 4.2.2016 na JZŠ 

- všechna ochutnaná jídla dobrá, dobře ochucená, personál příjemný, ochotný 

- přednesla poznatky paní Uxové a Mgr. Šnaidaufa, kteří byli omluveni z jednání komise: 

pí. Uxová – vše v pořádku, nemá žádné připomínky 

Mgr. Šnaidauf – také nemá žádné připomínky ke stravování. Dětí chodí na obědy dost, 

zaměstnanci jsou také spokojeni. 



 

Mgr. Šlajerová Botheová 

- od nástupu pana Dvořáka je již vše v pořádku, všechna jídla jsou chutná 

- pouze v pátek byla polévka více slaná 

- pochvala od zaměstnanců i dětí za časté zařazování ryb do jídelníčku (téměř 1x týdně) 

- upozornila na těžký džbán s vodou a citronem, požádala, zda by ho nebylo možné vyměnit za 

termos s kohoutkem, nebo lehčí džbán  

-  jedná se o džbán plastový, který je lehčí než skleněný nebo porcelánový 

-  pokud je voda s citronem v barelu, zanáší se kohoutek kousky citronu 

-  do prostoru, kde jsou ostatní nápoje se již další barel nevejde 

- bude hledáno řešení tohoto problému 

pí. Trojanová 

- brokolicová polévka na JZŠ byla také více slaná 

- připomínky ke složení jídelníčku :  

             - frankfurtská polévka a bramborový guláš během jednoho dne 

                   - dva dni po sobě cizrna                                            

             - škvarkové placky jako bezmasé jídlo? Hodí se spíše ke svačině než jako hlavní jídlo.                                                                                                                     

pí. Wagnerová 

- uskutečnila 3 ochutnávky a vždy byla všechna  jídla i čaje v pořádku 

- požádala, zda by bylo možné doplnit některá jídla v jídelníčcích o upřesnění složení            

- dle poznatků od dětí byla akce „Grill Expres“ velmi úspěšná 

- vznesla dotaz, zda se odchod pana Dvořáka z 2.ZŠ a MŠ na ZŠ Wagnerovo nám. neodrazí na 

kvalitě jídel na JZŠ, ZŠ Závodí a 2.ZŠ a MŠ 

- šéfkuchař na 2.ZŠ a MŠ zůstává stále stejný, pan Dvořák byl řadový kuchař, který přešel na   

  funkci šéfkuchaře do kuchyně na ZŠ Wagnerovo nám. 

Mgr. Kittelová 

- sleduje situaci na JZŠ každý den 

- připomínky ke složení jídelníčků : 

         - často jídla s kousky masa nebo maso mleté 

  - např. v týdnu od 11.1. do 15.1.  byly v úterý makarony s mletým masem, ve středu  

              špagety s mletým masem a v pátek dalmátské čufty s mletým masem 

- akce „Grill Expres“ měla na JZŠ velký úspěch, takže se na některé děti již nedostalo. 

Doporučuje při těchto akcích raději snížit nabídku ostatních jídel a navýšit množství jídel 

v akci (raději zajistit 2 grily, aby vyšlo na všechny děti, které mají o akci zájem).  

- pochvala pracovnicím jídelny na JZŠ za ochotu  při spolupráci s akcí ovoce do škol 

Mgr. Herold 

- nemá žádné připomínky ke stravování, na 2.ZŠ a MŠ žádné problémy nejsou 

 

3. Svačiny na ZŠ 

pí. Perglerová  

- při jednání na ZŠ Beroun – Závodí vznesla paní ředitelka dotaz, zda by nebylo možné 

zajišťovat v základních školách hromadně svačiny pro všechny žáky (např. z 1. stupně)   

Mgr. Papai  

- upřesnila dotaz paní ředitelky 

- v nabídce by byl jeden druh svačiny (obdobně jako to bývá v MŠ), děti by svačily společně 

ve ŠJ a ne ve třídách, jako je tomu nyní 

p. Hásek  

- v současné době je ve všech jídelnách nabízena možnost zakoupit si svačinu jako např. 

plněná bageta, chléb s pomazánkou, různé sladké pečivo apod. pouze pro žáky z 2. stupně 

- zkušebně by se na některé ze ZŠ mohla zařadit nabídka svačin pro všechny žáky z nižších 

tříd 



- pani ředitelka může projednat tuto možnost se zástupci Scolarestu (nutno upřesnit podmínky, 

zjistit zájem ze strany rodičů  apod.) 

 

 

4. Závěry z jednání: 

 

 Situace na ZŠ Wagnerovo náměstí byla vyřešena a všichni členové komise jsou až na malé 

připomínky se stravováním spokojeni. 

 Další jednání komise se uskuteční 4.4.2016. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


