
Zápis 
 

ze schůzky stravovací komise, která se konala 19.5.2014 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 

 

Omluveni: 

Petr Weinrich - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

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

 

Hosté: 

p. Marflák –  tatínek z 2. ZŠ a MŠ Beroun 

maminky z 2. ZŠ a MŠ Beroun 

                                          

Program: 

1. Stížnost na školní stravování maminek z 2. ZŠ a MŠ Beroun 

2. Porovnání kuchyní 

3. Hodnocení dotazníků a návrhy stravovací komise 

4. Různé  

 

Jednání: 

 

K bodu č. 1) 

 Jednání komise se zúčastnily maminky dětí z 2. ZŠ a MŠ Beroun, které vznesly 

stížnost na školní stravování a požadavek na změnu dodavatele. 

Důvody nespokojenosti: -    dětem jídlo nechutná 

                                        -    maso je často tvrdé, takže si jej děti pak již nedávají a  

                                              obědvají pouze přílohy za cenu celého oběda 

- polévky dětem nechutnají, takže si je nedávají také 

- aby neměly hlad, dojídají se drahými saláty 

- saláty by měly být v rámci oběda a děti by si je neměly 

kupovat navíc. Poté rodiče zaplatí za oběd mnohem více.  

- zrušit prodej sladkých nápojů a sladkostí ve školní jídelně 

- v jiných školních jídelnách jsou děti spokojené (např. ŠJ 

Králův dvůr) 

            Paní Perglerová – srovnání se ŠJ v Králově Dvoře se objevovalo i v dotaznících. Nyní  

            v Králově Dvoře vaří ŠJ Hořovice. Dle jídelníčků dostávají děti v této jídelně  

            pravidelně salát, kompot nebo zákusek. 

 Byl vznesen dotaz na jakou dobu je uzavřena smlouva se společností Scolarest a za 

jakých podmínek může město smlouvu vypovědět. 

paní Perglerová: 

- smlouva je na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou, vypovědět se může 

vždy nejpozději k 30.6.  

-  od smlouvy může Město Beroun odstoupit, také v případě, že  Scolarest 

nepodstatně poruší smluvní povinnosti a  tuto povinnost nesplní ani do 



dodatečné přiměřené lhůty. U podstatných povinností může být od smlouvu 

odstoupeno i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. 

     Podstatné porušení smlouvy =  přerušení dodávky jídel po dobu delší než dva   

     dny, které prokazatelně zavinil poskytovatel a hrubé porušení obecně platných        

     hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů 

     Nepodstatné porušení smlouvy =  nedodržení smluvní skladby oběda 

- opakované nedodržení výdejního času dle smlouvy nebo dle dohody        

   s ředitelem školy 

- nedodržení čistoty provozních prostor dle stanoviska KHS 

- opakované nedodržení hmotnosti porcí (překročení 10% tolerance hmotnosti   

   u 10 namátkově za sebou jdoucích porcí) 

- opakovaně nevyhovující kvalita jídel (neodpovídající příslušné receptuře) dle   

   stanoviska stravovací komise 

- opakované nedodržení výživových norem pro školní stravování stanovených  

   přílohou č. 1 vyhlášky podle stanoviska KHS nebo ČŠI 

                 -    není mnoho společností, které zajistí stravování pro takové množství strávníků 

            paní Trojanová – dcera se stravuje na ZŠ Wagnerovo nám. a se stravou je spokojena. 

- byla s dcerou v nemocnici, kde vařila společnost ARAMARK a s tímto jídlem              

nebyla spokojena. Tuto společnost by proto nedoporučovala. 

Pan Marflák a jedna z přítomných maminek z 2. ZŠ a MŠ Beroun podpořili úplné 

stažení doplňkového prodeje, neboť dle jejich slov Scolarest vaří špatně a děti jsou tak 

nuceny si něco kupovat. Místo doplňkového předraženého prodeje by se měl Scolarest 

zaměřit na kvalitu obědů. 

                  

K bodu č. 2) 

 Paní Perglerová informovala přítomné o návrhu, který vyplynul z jednání ředitelů 

základních škol. 

- dle poznatků je znatelný rozdíl mezi jídly uvařenými v kuchyni na 2. ZŠ a MŠ 

Beroun a v kuchyni na Wagnerově náměstí. Z toho důvodu bylo navrženo vařit 

během jednoho týdne stejná jídla v obou kuchyních. Pak by bylo možné tyto 

jídla porovnat. 

- několik členů navrhlo možnost výměny kuchaře 

- dle vyjádření pana Richtera by kuchařka ze ŠJ Wagnerovo nám. nebyla 

schopna uvařit takové množství jídel, které se vaří v jídelně na 2. ZŠ a MŠ 

 Rozhodnutí komise: 

1) 2. týden v měsíci červnu bude stejný jídelní lístek v obou vývařovnách 

2) Členové komise budou během tohoto týdne chodit ochutnávat jídla  vždy 

minimálně do dvou jídelen a to buď samostatně nebo ve skupinách (termín a čas 

bude dohodnut e-mailem). 

3) K možnosti porovnání jídel budou vyzváni i ředitelé škol. 

4) Porovnávána budou jídla jak mezi ZŠ Wagnerovo a ostatními jídelnami, tak mezi 

2. ZŠ a MŠ a výdejnami, do kterých je jídlo z této kuchyně odváženo 

5) Po porovnání jídel bude svoláno jednání komise, kde budou jednotlivé jídelny 

porovnány. 

 

            S návrhem souhlasí všichni přítomní členové. 

 

K bodu č. 3) 

 Členům komise byl předán přehled odpovědí z dotazníku ke školnímu stravování 

včetně jednotlivých připomínek a také stížnost paní Gruberové ze ZŠ Beroun – Závodí 

k vyjádření. 

 Paní Wagnerová – dle výsledku dotazníků je většina rodičů se stravou nespokojena. 



- od loňského roku se řeší stále stejné problémy. Pan Richter na jednání vše 

vysvětlí, ale dětem stále jídlo nechutná. 

- vznesla dotaz, zda byl někdo z vedení města obědy ve školních jídelnách 

ochutnat 

- společnost Scolarest již minimálně rok ví, že jsou stížnosti, ale zatím se toho 

moc nezlepšilo 

- ve stížnosti paní Gruberové se opakují stejné problémy, které zde neustále 

projednáváme  

 Vzhledem k tomu, že se řeší stále stejné problémy  (jídlo dětem nechutná), navrhuje 

paní Trojanová, aby Město Beroun objednalo kontrolu jídelen u výživového poradce, 

který by mohl navrhnout i nové jídelníčky. 

 V dotaznících se často opakovaly následující problémy: 

1) špatná hygiena – především tácy 

Pan Richter – tácy jsou otírány hadry s čistícím prostředkem a jsou skladovány na 

sobě. Řešením by byla myčka na tácy, ze které by vycházely tácy suché. Jedná se 

ale o velkou myčku, která by se do prostor jídelen nevešla. 

2) malé porce 

Pan Richter -Členové komise si mohou v jídelnách nechat porci převážit. Velikost 

porce je uvedena v každé jídelně vedle jídelníčků. 

3) jídlo dětem nechutná 

4) jídla jsou studená 

Pan Richter - při žádné kontrole nezjistila hygiena, že by jídla byla studená. 

- dětem je nandána polévka i s druhým jídlem. Než děti polévku snědí, druhé jídlo 

jim může vychladnout. 

Paní Perglerová – při návštěvě ŠJ si všimla následujícího: k obědu byl holandský 

řízek s bramborovou kaší, vepřové maso polomské s houskovými knedlíky, 

grenadýrský pochod a  jako čtvrté jídlo byly zapečené brambory. Při výdeji byly 

připraveny dvě porce zapečených brambor a grenadýrského pochodu a několik 

porcí holandského řízku. Všechny děti si vybíraly holandský řízek, takže ostatní 

připravené porce pak již musely být studené. 

Pan Richter – kuchařky si mohou několik porcí připravit, ale pokud jsou na 

výdejním pultu dlouho, musí je z výdeje stáhnout. 

5) zrušení doplňkového prodeje sladkých nápojů a ostatních sladkostí 

Pan Richter – tento doplňkový prodej bude zrušen od září 2014. Na Jungmannově 

ZŠ se toto zboží již neprodává a v ostatních jídelnách je zboží doprodáváno. 

Doplňkový prodej bude nahrazen domácí výrobou a prodávat se budou také 

minerální vody (ochucené i neochucené), džusy a ledové čaje. 

Paní Perglerová – navštívila ZŠ Wagnerovo nám. a Jungmannovu ZŠ 

- na Jungmannově ZŠ jsou v prodeji minerální vody, džusy a ledové čaje, 

domácí výrobky (pečivo, plněné bagety, dezerty apod.) navíc zde jsou nanuky 

- na ZŠ Wagnerovo nám. je zboží doprodáváno, doplňovány jsou pouze 

minerální vody, džusy a ledové čaje 

6) vlasy v jídle 

Paní Perglerová navrhla, aby pracovnice používaly při práci síťky na vlasy. 

 Pan Richter byl požádán o zaslání písemného vyjádření k největším  problémům na 

Městský úřad Beroun, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství a také o písemné 

vyjádření ke stížnosti paní Gruberové. 

Písemné vyjádření zašle nejpozději do 26.5.2014. 

 

 

 

 

 



 Rozhodnutí stravovací komise: 

1) Stravovací komise navrhuje Městu Beroun změnu v bodě 1.3. smlouvy, odstavec a) 

výběr ze 3 hlavních jídel nahradit textem „výběr ze 2 hlavních jídel“. 

2) Stravovací komise navrhuje, aby Město Beroun objednalo kontrolu školního 

stravování u výživového poradce, který bude zaměřen na školní stravování, případně 

audit školního stravování. Kontrolována by měla být nejenom skladba jídelníčků, ale i 

složení jednotlivých jídel. 

3) S okamžitou platností nebude ve školních jídelnách k dispozici nápoj IZOLAIN 

(energetický nápoj vhodný pro děti) 

4) K pití bude v jídelnách nabízen nejenom čaj, ale také čistá voda. 

5) Od září 2014 bude zrušen doplňkový prodej sladkých nápojů a ostatních sladkostí na 

všech školních jídelnách. Prodávány budou pouze minerální vody, džusy a ledové 

čaje. 

      

       S výše uvedenými návrhy  souhlasí všichni přítomní členové. 

 

K bodu č. 4) 

 Na paní Wagnerovou se obrátila maminka ze ZŠ Wagnerovo náměstí, zda je možnost 

získat složení jednotlivých jídel. 

            Stejný dotaz měla i paní Uxová, za rodiče ze ZŠ Beroun – Závodí. 

            Složení jídel je možno získat přímo na jednotlivých jídelnách, nebo o něj lze požádat e-  

            mailem. 

 Paní Wagnerová – často se v jídelníčku objevuje např. rizoto s krabím masem, k jehož 

přípravě se používají krabí tyčinky. Již několikrát se setkala s názorem, že tyto tyčinky 

nejsou pro děti vhodné, proto požádala aby se tyto tyčinky k přípravě jídel 

nepoužívaly. 

 Paní Perglerová – často se stává, že rodiče chtějí chodit do jídelen společně s dětmi. 

V době, která je určena pro výdej stravy dětem, mohou do jídelny chodit pouze děti. 

Rodiče mohou školní jídelnu navštívit v době, která je určena pro prodej obědů 

veřejnosti.  

 Paní Wagnerová upozornila na to, že téměř každý pátek se v jídelníčku objevuje jídlo 

z mletého masa. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


