
Zápis 
 

ze schůzky stravovací komise, která se konala 4.11.2013 od 15:30 hodin na MěÚ Beroun 

 

 

 

Přítomni:  

 

Ilona Perglerová –  MěÚ Beroun 

Ondřej Richter – Scolarest spol. s r.o. 

Romana Wagnerová – Jungmannova ZŠ Beroun 

Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Jana Uxová – ZŠ Beroun – Závodí 

                                          

Program: 

1. Zahájení  

2. Dotazy jednotlivých členů včetně odpovědí 

3. Hodnocení ochutnaných jídel 

4. Organizační záležitosti 

 

Jednání: 

 

K bodu č. 1) 

 Paní Wagnerová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání stravovací komise. 

 Paní Perglerová předala členům kopii podepsaného dodatku smlouvy č. 3 a kopie 

smluv mezi Scolarestem a jednotlivými školami. 

            Požádala členy o adresu a datum narození, které budou sloužit jako podklad   

            k proplacení zdravotních průkazů. Zdravotní průkaz nejprve jednotliví členové komise  

            uhradí u lékaře a s potvrzením o uhrazení poté přijdou do pokladny městského úřadu,  

            kde jim bude uhrazená částka proplacena. 

            Pan Richter, paní Uxová a paní Trojanová již zdravotní průkaz mají a nepožadují  

            proto jeho proplacení.  

 

K bodu č. 2) 

 Pan Richter požádal, zda by zápis z jednání komise mohl být zasílán také ředitelům 

jednotlivých škol. 

            Zajistí paní Perglerová. 

 Paní Uxová vznesla dotaz, zda je během doby výdeje kontrolována čistota stolů 

v jídelně, tak jak bylo dohodnuto na minulém jednání komise. 

P. Richter - na všech provozovnách byli zaměstnanci na toto upozorněni a mají to i v 

pracovní náplni. Na ZŠ Závodí bude navýšen i počet pracovníků, aby toto mohlo být 

dodržováno. 

 Paní Uxová a paní Wagnerová vznesly dotaz, zda by bylo možné upřesnit v jídelníčku 

složení některých jídel (např. Pražský flamendr, Turecký hrnec ………). 

            P. Richter – obsah jídelníčku na internet. stránkách Scolarestu je omezen. Jídelníček,  

            který je vyvěšen v jednotlivých jídelnách a na stránkách škol by bylo možné zvětšit na  

            velikost A3 a doplnit složení jídel. Některým rodičům je zasílán jídelníček i e-mailem. 

 Paní Perglerová požádala, zda by v jídelníčku mohl být uveden i dezert, kompot nebo 

salát, který není součástí hlavního jídla a má být dle bodu 1.3. smlouvy minimálně 2x 

týdně. 

Pan Richter zajistí doplnění do jídelníčku. 



 Na Jungmannově ZŠ byl zrušen doplňkový prodej a nahrazen prodejem vlastních 

výrobků. Dle ankety, která probíhala na ZŠ Wagnerovo nám. během třídních schůzek, 

mají rodiče také zájem o zrušení doplňkového prodeje na této škole. 

           Vedení Scolarestu by souhlasilo se zrušením doplňkového prodeje, pokud na škole  

           nebude žádný jiný prodej takovéhoto zboží (např. automaty na sušenky atd.) 

 Paní Wagnerová vznesla dotaz, kdy budou ve školních jídelnách knihy přání a 

stížností. Byla v jídelně v pátek ráno a ještě tam nebyla. 

           Pan Richter je do jednotlivých jídelen dodal v pátek během dne. 

 Paní Uxová umístila na web ZŠ Beroun – Závodí výzvu pro rodiče, aby ochutnali 

obědy ve ŠJ a předali případné připomínky k jídlům. Zatím se nikdo neozval. 

 Paní Wagnerová vznesla dotaz, jak často jsou k obědu „knedlíky s vajíčkem“  jakým 

způsobem se vaří sekaný řízek v těstíčku. 

Knedlíky s vajíčkem jsou vždy jako třetí, doplňkové jídlo. Jak často se vaří je možno 

zjistit z jídelníčku na webu Scolarestu, kde je možno prohlížet jídelníčky i několik 

měsíců zpět. 

Sekaný řízek v těstíčku = mleté maso, které se ochutí, obalí v těstíčku a usmaží. Na 

některá jídla je mleté maso dodáváno od dodavatelů, kteří připravují maso přímo dle 

požadavku Scolarestu (např. je hlídáno množství soli v mase) a na některá jídla je 

mleté maso připravováno přímo v kuchyních. 

 Paní Wagnerová vznesla dotaz jaký je rozdíl mezi jídelníčkem na Jungmannově ZŠ a 

ZŠ Wagnerovo nám. 

           Každá kuchyně (šéfkuchař a vedoucí jídelny)  si sestavuje vlastní jídelníček, který pan   

           Richter schválí, případně navrhne úpravy. ZŠ Wagnerovo nám. má jeden jídelníček a   

           druhý je společný pro Jung. ZŠ, 2. ZŠ  a ZŠ Závodí. U MŠ si zástupce MŠ  vybírá pouze  

           jedno jídlo z navrženého jídelníčku. 

 

K bodu č. 3) 

Paní Trojanová navštívila ŠJ na Wagnerově náměstí a ochutnala následující jídla: 

Žemlovka – chutnala 

Halušky - chutnaly 

Křenová omáčka – zdála se sladká (vařeno dle receptur pro školní stravování, podle kterých 

má být omáčka sladší) 

Selská polévka – nechutnala (jedná se o polévku s bramborou a těstovinou, která není moc 

oblíbená) 

Čaj – mohl by být méně sladký   

 

Paní Wagnerová navštívila ŠJ na Jungmannově ZŠ společně s panem ředitelem Součkem a 

ochutnala kuřecí řízek s brambory a slepičí polévku s těstovinou. Jídlo bylo chutné, pouze 

polévka jí moc nechutnala. Polévky si ve školní jídelně většinou nedávají ani děti, neboť jim 

nechutnají. 

Ochutnala i doplňkový prodej vlastní výroby – pečený zákusek, který byl chutný. 

 

K bodu 4) 

 Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 18.11.2013 v 11:30 hodin ve školní 

jídelně Jung. ZŠ, kdy bude komise společně ochutnávat oběd.  

 Další jednání komise se bude konat 13.1.2014 od 15:30 hodin opět na MěÚ Beroun. 

Na toto jednání bude pozvána i Ing. Kučerová, ředitelka Penzionu pro důchodce. 

           Pozvánky zajistí paní Perglerová. 

 

 

 

Zapsala: Perglerová Ilona  


