
 

Z á p i s 
 
 
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 10. 6. 2019 od 15,30 hodin ve 
školní jídelně na ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 
 
Přítomni:  
Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 
Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun  
Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 
Martina Macháčková – ZŠ Beroun – Závodí 
Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí 
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Omluveni:  
Jana Franková - Jungmannova ZŠ Beroun 
Lenka Filipová – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.  

Hosté: 
Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města 
Ing. Michal Mišina – místostarosta města 
Ing. Simona Boldi – vedoucí OŠVA MěÚ Beroun 
 
 

Jednání 
 

1. Poznatky z kontrol jídelen  

Ing. Jaroš (1x JZŠ, 1x 2. ZŠ a MŠ a 2x ZŠ Wagnerovo nám.)  
- JZŠ všechna jídla chutná, pouze polévka by mohla být teplejší 
- na základě rozhovoru s učitelem tělocviku vznesl dotaz, zda by bylo možné 

jídelnu nějakým způsobem odhlučnit  
Ing. Mišina – pokud by měly být jídelny odhlučněny (např. stropními 
panely), muselo by dojít i k rekonstrukci osvětlení 

- 2. ZŠ a MŠ vše bez problémů 
- ZŠ Wagnerovo nám. – všechna jídla velmi chutná, především u španělské 

hovězí pečeně bylo velmi dobré maso, připravované pomalým pečením 
-  

Mgr. Herold (2. ZŠ a MŠ) 
- pravidelně se stravuje ve školní jídelně na 2. ZŠ a MŠ 
- některá nabízená jídla jsou velmi jednoduchá, levná a nejsou moc chutná 

(různé těstoviny) 
- po zeleninovém karbanátku se udělalo 4 učitelkám nevolno 
- vznesl dotaz, zda hygiena neřeší nějaké stížnosti na Scolarest, které se týkají 

jídel 
Hásek – pokud hygiena zjistila nějaké závady, byly to vždy závady 
technického charakteru, především vlhké zázemí 
 

paní Macháčková (ZŠ Závodí, JZŠ) 
- v jídelnách jí moc nechutnají omáčky, které jsou dost podobné a často 

přesolené 



- není spokojena se vzhledem jídel 
- po ochutnávce cítí v ústech určitou pachuť 
- pozoruje, že malé děti jídla snědí, ale starší děti jídla často nedojedí 
- bezlepkové jídlo, které má dcera je chuťově dobré, připomínky má ale ke 

vzhledu jídel a to nejen bezlepkového jídla 
- ZŠ Závodí – thajská polévka bez chuti, špagety se sýrovou omáčkou 

nebyly chutné 

Ing. Boldi (JZŠ 14. 5. 2019) 
- polévka byla chutná, ale vzhledem k tomu, že bylo větší množství polévek 

připraveno v miskách již dopředu, byla studená 
- během jednoho dne byly dvě obdobné omáčky 
- bavorský vdolek byl chutný 
- s čistotou i obsluhou byla spokojena 
- potvrzuje hluk v jídelně 

paní Perglerová – (4x JZŠ) 
- všechna jídla chuťově dobrá, pouze 2x byla rozvařená rýže 
- při poslední ochutnávce 10. 6. 2019 zaznamenala, že hlavní jídlo již bylo 

teplejší než obvykle (asi byla nastavena vyšší teplota ve výdejním vozíku) 
- přednesla poznatky paní Frankové, která byla z dnešního jednání omluvena 

paní Franková (JZŠ a ZŠ Závodí) 
- ZŠ Závodí - thajská kuřecí polévka jí nechutnala a i děti říkaly, že jim  
                            nechutná, ale snědly ji 

                              špagety se sýrovou omáčkou jí moc nechutnaly (z 3 jídel   
                              nejhorší) oproti tomu pečená krkovička a šoulet byla velmi  
                              chutná 
- JZŠ – všechna jídla dobrá, především fazole colorado byly výborné 

Mgr. Kittelová (JZŠ Beroun) 
- se stravováním je spokojena 
- 3x zaznamenala rozvařenou rýži 
- francouzské brambory by mohly být více upečeny 
- aby kuchařky urychlily výdej, nalévají polévky dopředu. Děti si je často 

neberou a pak se může stát, že jsou připravené polévky studené 

Mgr. Šnaidauf 
- se stravováním je spokojen 
- občas je jídelníček nevyvážený, neboť jsou někdy 2 dobrá jídla a děti 

neví, které si vybrat a jindy jsou zase všechna jídla lehčí (kus-kus, 
špagety, rýže) a starší děti, především chlapci, mají po obědě hlad. 
Vhodné by bylo zařadit do jídelníčku vždy jedno jídlo sytější 

 
2. Stížnost rodičů z JZŠ 

- Scolarestu, MěÚ i některým členům stravovací komise bylo adresováno 
několik stížností na stravování v JZŠ, které byly posléze spojeny pod 
jednu hromadnou stížnost adresovanou Scolarestu a MěÚ ji obdržel 
v kopii  

- jedná se o stížnost rodičů dětí z jedné třídy JZŠ 
- Mgr. Kittelová upozornila, že rodičům bylo z několika zdrojů nabídnuto, 

aby přišli jídla do jídelny ochutnat, ale žádný z nich této možnosti nevyužil 
- zástupci Scolarestu pozvali stěžovatele nejenom na ochutnávku, ale i na 

prohlídku skladů a kuchyně, aby se mohli přesvědčit, z jakých surovin 
jsou obědy připravovány. Ani tuto nabídku nikdo z rodičů nevyužil 

- stížnost je především na velikost porcí, chuť, kvalitu a teplotu jídel, 
koordinaci při výdeji jídel apod. 

- stravování v berounských základních školách zajišťují 2 kuchyně (2. ZŠ a 
MŠ a ZŠ Wagnerovo nám.), ze kterých jsou jídla převážena do výdejen. 



2. ZŠ a MŠ vaří pro JZŠ a ZŠ Závodí) a ZŠ Wagnerovo nám. pro 
gymnázium. Na ostatních školách žádné stížnosti zaznamenány nebyly 

- počet strávníků ve výdejně na JZŠ se v souvislosti s vyšším počtem žáků 
ve škole neustále zvyšuje, prostor výdejny je ale malý a stavebně již 
zastaralý. Bylo by vhodné výdejnu zmodernizovat  

- Ing. Mišina upozornil na rozdílné jídelníčky obou kuchyní. Při porovnání 
obou jídelníčků je zřejmé, že jídelníček na ZŠ Wagnerovo nám. je lépe 
sestaven. Do jídelníčku na 2. ZŠ a MŠ jsou často zařazována jídla, u 
kterých z názvu není zřejmé, o co se jedná a pokud rodiče dětem jídla 
objednávají, neví co vybrat. V jídelníčku se také často opakují těstoviny a 
jídla s houbami, které děti často nejedí 

- Ing. Mišina dále upozornil, že se stále stává, že pokud dítě u výdeje 
řekne, že nechce maso, dostane oběd bez masa. Rodiče však hradí celý 
oběd včetně masa a proto by každý strávník měl dostat oběd celý 

- velikost porcí je dána vyhláškou a věkovou skupinou strávníka (do 6 let, 
7-10 let, 11-14 let, 15-18 let), každý strávník si může jít přidat (i 
několikrát). Není přidáváno maso, ale pouze přílohy 

- Mgr. Tomčo vznesl dotaz, zda se ve školních jídelnách stravují i 
zaměstnanci jídelen a zda jim jídla chutnají 
Ano, v jídelnách se stravují všichni zaměstnanci Scolarestu 

- vzhledem k tomu, že Scolarest sleduje oblíbenost jídel, navrhl Mgr. 
Tomčo, aby do jídelníčku byla zařazována co nejvíce ta nejoblíbenější 
jídla. Při sestavování jídelníčku je třeba brát zřetel na dodržování 
spotřebního koše a také na to, že některá jídla nejsou vhodná na 
přepravu do výdejen. Přepravou kvalita jídel klesá 

- Mgr. Tomčo navrhl častější zařazování mimořádných akcí, která jsou u 
dětí velmi oblíbená 

 
3. Závěry z jednání 

 u méně známých jídel bude v jídelníčku upřesněno jejich složení 

 ve školní jídelně na 2. ZŠ a MŠ bude jídelníček sestavován obdobně jako u 
ZŠ Wagnerovo nám., případně bude v obou kuchyních vařeno dle jednoho 
jídelníčku (bude upřesněno). Při sestavování jídelníčků je potřeba zaměřit se 
na pestrost jídelníčku a také na zařazování jídel vhodných k převozu do 
výdejen. Doplnění jídelníčku umožní rodičům lepší výběr při objednávání 

 stravovací komise doporučuje Scolarestu zaměřit se na lepší výběr a kvalitu 
nabízených jídel, která by děti do školní jídelny přilákala a na kterých by si děti 
také pochutnali 

 stravovací komise doporučuje častější zařazování mimořádných akcí a to i za 
předpokladu, že budou zajišťovány vlastními zaměstnanci  

 členové stravovací komise považují velikost porcí jako dostatečnou, děti 
mohou jít i několikrát přidat přílohy, čehož někteří využívají 

 stravovací komise doporučuje proškolení personálu kuchyně v přípravě masa, 
více využívat pomalé vaření masa a zaměřit se na kvalitu používaného masa 

 Scolarest připraví do konce měsíce července návrhy na případné vylepšení a 
modernizaci školních jídelen včetně jejich vybavení, které by přispělo ke 
zlepšení školního stravování v berounských základních školách (především ve 
výdejně na JZŠ) 

 Scolarest se zaměří také na lepší koordinaci při výdeji stravy ve školní výdejně 
na JZŠ, kde od začátku školního roku bude vydávat také pan Konstantinidis. 
Zaměří se také na kontrolu teploty vydávaného jídla, a to i přesto, že 
v současné době odpovídá teplota jídel normám 

 
Další jednání stravovací komise se uskuteční 14. 10. 2019 od 15,30 hodin ve školní 
jídelně na 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova 1335 



 
 
 
Vypracovala: Perglerová Ilona 


