
Zápis 
 

z jednání stravovací komise, které se konalo 16.6.2014 od 15,30 hodin na MěÚ Beroun 

 

 

 

Přítomni:  

Romana Wagnerová – Jungmannova ZŠ Beroun 

Ondřej Richter – Scolarest spol. s r.o. 

Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Ilona Perglerová –  MěÚ Beroun 

 

Omluveni: 

Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí 

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

 

Nepřítomen: 

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

 

 

Hosté: 

Mgr. Ivan Kůs, místostarosta města 

Jitka Dušková – výživový poradce 

Jan Bajerle, provozní ředitel společnosti ISOLINE 

 

                                          

Program: 

1. Informace paní Duškové, výživové poradkyně 

2. Další možnosti hodnocení skladby jídel 

3. Informace zástupce společnosti Isoline 

4. Výsledky porovnání kuchyní 

5. Činnost komise 

6. Různé 

 

 

Jednání: 

 

K bodu č. 1) 

Jednání komise se na pozvání paní Wagnerové zúčastnila výživová poradkyně Jitka 

Dušková, která členům představila celorepublikový projekt „Zdravá strava do škol“, 

projekt zaměřený na stravování ve školách. Certifikovaní výživoví poradci usilují tímto 

projektem o zařazení zdravých potravin do nabídky školních jídelen. 

Součástí projektu jsou besedy o zdravé stravě,  přímé zapojení žáků při přípravě svačin a 

také zařazení zdravých pokrmů do jídelníčku. 

Cílem projektu je seznámit děti se zdravou stravou a naučit je zdravě jíst. 

Mgr. Kůs upozornil, že Město Beroun by potřebovalo především zjistit, zda jídlo, které se 

vaří ve školních jídelnách je nezdravé. 

Dle paní Wagnerové by výsledkem jednání s paní Duškovou mohlo být navržení 

jídelníčků, ve kterých by byla zařazena také zdravá strava. Paní Dušková připomněla, že 

například i luštěniny lze připravit tak, aby dětem chutnaly. 

Návrh stravovací komise: 

Během následujících čtrnácti dní paní Dušková společně s paní Wagnerovou a paní 

Perglerovou  ochutnají několik jídel připravených ve školních jídelnách. 



Pan Richter zašle paní Duškové kalkulační list (složení, receptury) k ochutnaným jídlům a 

ta poté ochutnaná jídla vyhodnotí. 

Dále bude připraven jídelníček na měsíc září, do kterého bude zařazena také zdravá 

strava. Navržená jídla budou předána ke schválení technologům společnosti Scolarest. Po  

schválení lze jídla do jídelníčku zařadit.  

Paní Dušková dodá ceník hodnocení jídelníčku. 

 

K bodu č. 2) 

Mgr. Ivan Kůs – o hodnocení skladby jídelníčku je možno požádat také Krajskou 

hygienickou stanici. 

Paní Perglerová – další možnost nezávislého hodnocení jídelníčku je přes informační 

portál hromadného stravování www.jidelny.cz. Společnost Jídelny.cz zajišťuje komplexní 

hodnocení jídelního lístku z hlediska výživy u Ústavu preventivního lékařství, lékařské 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

 

K bodu č. 3) 

Jednání komise se zúčastnil provozní ředitel společnosti ISOLINE, pan Bajerle, který 

informoval přítomné o nápoji Isoline, jehož prodej byl na základě doporučení stravovací 

komise v berounských školních jídelnách zrušen. 

Nápoj Isoline -  certifikován u Státního zdravotnického ústavu  

- tento nápoj byl kladně hodnocen i předním českým imunologem 

Doc.Richterem i PhDr. Ivou Málkovou, zakladatelkou Sdružení STOB 

- Isoline není  energetický nápoj 

- jedná se instantní nápoj, který je rozmíchán  ve vodě přímo v jednotlivých 

jídelnách, takže nemusí obsahovat žádné konzervanty  

Pan Richter – po minulém jednání stravovací komise byl omezen doplňkový prodej na 

všech školách. Od té doby se na ZŠ Wagnerovo nám. zvýšila četnost doplňování automatů 

na škole. 

Mgr. Kůs – v této věci je potřeba sladit jednání škol a Scolarestu 

 

K bodu č. 4) 

 Na přelomu května a června proběhla ochutnávka jídel  ve školních jídelnách na Jung. 

ZŠ a 2. ZŠ a MŠ za účasti Mgr. Kůse a pracovnic odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví a školství. Během těchto dní byla všechna ochutnaná jídla chutná, pouze 

hlavní chod byl chladný. Znatelný rozdíl mezi jídelnami byl především v prostředí a 

přístupu personálu. 

 Během minulého týdne proběhlo porovnávání jednotlivých školních jídelen při němž 

byl zjištěn znatelný rozdíl mezi kuchyní na 2. ZŠ a MŠ  (výdejna na Jung. ZŠ a ZŠ 

Závodí) a ZŠ Wagnerovo nám.  Celkově byla lépe hodnocena školní jídelna na ZŠ 

Wagnerovo nám. a největší rozdíl byl v pátek. 

Zjištěné poznatky byly předány panu Richterovi. 

Z důvodu častých stížností na teplotu jídla bylo provedeno i namátkové měření teploty 

jídla, která byla vyšší než je minimální možná teplota. 

 V nejbližší době se uskuteční jednání se zástupci společnosti Scolarest, kde budou 

projednány jak poznatky z dotazníkové akce, tak z porovnávání jídelen. Jednáno bude 

také o plánovaném rozšíření školní výdejny na ZŠ Beroun – Závodí. 

 

K bodu č.5) 

Paní Wagnerová – jednotliví členové komise by měli častěji navštěvovat školní jídelny 

Mgr. Kůs – pro další školní rok je potřeba oživit složení stravovací komise (členem       

                   komise by měl být také zástupce z každé školy) 

    - do školního stravovaní zainteresovat také ředitele jednotlivých základních škol 

                   - cílem všech jednání bude zajištění zdravější a pestřejší stravy pro děti 

http://www.jidelny.cz/


 

K bodu č. 6) 

Paní Wagnerová  vznesla dotaz jak je skladováno jídlo, které je dětem předem objednáno. 

Pan Richter – všechna objednaná jídla jsou uložena v menších gastronádobách. Na talířích 

je předem připraveno jídlo pro děti s dietou (např. bezlepková), které je před vydáváním 

ohřáté.  

 

 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


