
 

Z á p i s 
 
 
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 14. 10. 2019 od 15,30 hodin ve 
školní jídelně na 2. ZŠ a MŠ Beroun 
 
Přítomni:  
Jana Franková - Jungmannova ZŠ Beroun 
Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.  
Mgr. Radek Dlouhý - 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Mgr. Pavlína Kubná – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Mgr. Gabriela Vágnerová – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Hosté: 
Ing. Simona Boldi – vedoucí OŠVA MěÚ Beroun 

Omluveni:  
Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí 
Martina Macháčková – ZŠ Beroun – Závodí 
Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města 
Ing. Michal Mišina – místostarosta města 

Nepřítomni: 
Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 
Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun  
Lenka Filipová – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
 
 
 

Jednání 
 
 

1. Zahájení 

Na začátku jednání došlo k představení nových členů stravovací komise, zástupců 
za 2. ZŠ a MŠ Beroun. 

 
2. Poznatky z kontrol jídelen  

Mgr. Šlajerová Botheová 
- pravidelně se stravuje na ZŠ Wagnerovo náměstí 
- vše v pořádku, nemá žádné připomínky ke stravování 

paní Perglerová  
- 2x ochutnávka na JZŠ, 1x na ZŠ Wagnerovo nám. 
- na ZŠ Wagnerovo náměstí ochutnaná jídla výborná 
- na JZŠ ochutnaná jídla také dobrá 
- přednesla poznatky Mgr. Šnaidaufa a paní Macháčkové 
- Mgr. Šnaidauf je se stravováním spokojen, žádné připomínky nezaznamenal 

ani od rodičů a dětí  
- paní Macháčková byla na ochutnávce 27. 9. 2019    

polévka kapustová s rýží – nevýrazná, slanější 
krůtí maso na rozmarýnu s rýží – maso i rýže dobré, omáčka slanější 



smažený karbanátek s kaší – karbanátek moc dobrý, kaše jí nechutnala, 
nevhodné brambory na přípravu kaše, děti ji vracely 
houbový kuba – výborný, hodně hub ale děti ho moc nejedí 
od ostatních maminek často slýchá, že starším dětem (2. stupeň) obědy 
nechutnají                                                                                                                                    

Mgr. Vágnerová + Mgr. Kubná 
- od minulého školního roku zaznamenaly zlepšení u stravování v MŠ 
- z jídelníčku MŠ není zřejmé, zda děti dostávají k jídlu navíc také ovoce, 

zeleninu 
Pokud v jídelníčku MŠ není uvedeno ovoce či zelenina neznamená to, že by 
je děti nedostávaly. 

- navrhují jídelníček doplnit o všechno ovoce a zeleninu a také upřesnit svačiny 
jako je např. obložená houska 
Jídelníček pro MŠ bude o tuto informaci doplněn, upřesněny budou i svačinky 
tipu obložená houska. 

- pomazánky v MŠ hodnotí jako pestré, dobré, pouze by doporučovaly používat 
kvalitnější základ  

- požádaly, zda by bylo možné zařadit do jídelníčku občas pečenou buchtu, 
vařený puding a jako nápoj nabízet ke svačinkám také mléko. Jako přílohu 
navrhují učitelky MŠ zařadit místo vařených brambor raději bramborovou kaši 
nebo šťouchané brambory 

- nepoužívat polotovary (smažený květák) 
Polotovary se k jídelnách nepoužívají, např. smažený květák se vždy obaluje 
v jídelně. 

Mgr. Dlouhý 
- na 2. ZŠ zaznamenal suché a tvrdé hovězí maso na což si stěžují také děti a 

rodiče. Je možné pozorovat rozdíl u jídla vydávaného v 11,00 a pak v 13,30 
hodin. Nemůže docházet k nějaké chybě při výdeji jídel? 
K přípravě masa se používá noční (šetrnější pečení), ve vanách u výdeje je 
maso podléváno.  

- rodiče se pozastavují nad tím, že Scolarest nezřizuje žádné automaty na pití, 
ale děti si v jídelně kupují sladké nápoje (Fanta apod.)  
V jídelně jsou nabízeny pouze ty nápoje, které odpovídají „pamlskové 
vyhlášce“. Fanta se v jídelně neprodává. 

- upozornil na špatnou hygienu příborů – často malým dětem příbory ze stojanu 
vypadnou na zem a oni je pak do stojanu vrátí, případně příbory přebíhají a 
osahají i ostatní příbory 

- doporučuje, aby všechny děti obdržely celé hrazené jídlo včetně polévky, 
masa a všeho co k jídlu patří a rodiče to také uhradí 

- vznesl dotaz, jak je to s dozorem v jídelnách, kde starší děti často mladší 
předbíhají 
Dozor v jídelnách mají zajišťovat pracovníci Scolarestu, kteří ale u dětí nemají 
takovou autoritu. V ostatních školách členové komise nezaznamenali, že by 
se děti předbíhaly. S mladšími dětmi chodí na oběd družinářky, které také 
většinou dohlédnou na to, aby si děti vzaly i polévku. 

- pokud je v jídelnách bez objednávkový systém, nevaří se příliš moc jídel, není 
to na úkor kvality nabízené stravy 
Množství uvařeného jídla vychází ze statistik. Procento zbytků je srovnatelné 
s objednávkovým systémem. Rozdíl je v tom, že pokud dítě do jídelny na oběd 
nejde, nemusí rodiče oběd platit, ale při objednávkovém systému rodiče oběd 
uhradí, i když dítě na oběd nejde. 

paní Franková 
- všechna ochutnaná jídla na JZŠ byla výborná. Zeleninová polévka s vločkami 

byla konci výdeje již dosti zahuštěná. 



Ing. Jaroš  
- 3x ochutnávka na ZŠ Wagnerovo nám., kde byla všechna ochutnaná jídla 

dobrá, hovězí maso zde bylo měkké 
- při návštěvě ZŠ Wagnerovo nám. byl svědkem toho, že když dítě maso 

odmítlo, povinně ho dostalo 
- družinářky zde u mladších dětí dohlížejí na to, aby si vzaly také polévku  
- dále byl na ochutnávce na 2. ZŠ a k jídlům nemá také žádné připomínky 
- ocenil zde nové grafické označení u výdeje jídel  
- požádal, zda by bylo možné zveřejňovat jídelníček 2. ZŠ také na stránkách 

školy 

Ing. Boldi 
- informovala o ochutnávce na ZŠ Závodí dne 14. 10. 2019, které se zúčastnili 

oba místostarostové města. Nabízená jídla byla hodnocena místostarosty 
kladně 

- v letošním školním roce odbor školství nezaznamenat žádné stížnosti na 
stravování 

- na ochutnávkách byla na JZŠ i na ZŠ Wagnerovo nám. a byla spokojena 
- hovězí maso bylo měkké 
- učitelky na ZŠ Wagnerovo nám. vznesly dotaz na velikost porce masa 

Pro dospělého strávníka je porce 100g masa v syrovém stavu. 
 

3. Závěry z jednání 

 V jídelníčcích určených pro ZŠ bylo od minulého jednání komise doplněno 
upřesnění některých méně známých jídel. 

 Jídelníček MŠ bude doplněn o informaci o tom, kdy mají děti k jídlu navíc také 
ovoce či zeleninu a budou upřesněny svačinky typu obložená houska. 

 Děti obdrží při výdeji vše, na co mají nárok (polévka, maso). Pokud dítě něco 
striktně nechce, bude rodičům doporučeno, aby tuto informaci označili na 
kartě dítěte, případně se domluvili s vychovatelkou ŠD, která je s malými 
dětmi v jídelně přítomna. 

 
Další jednání stravovací komise se uskuteční 2. 12. 2019 od 15,30 hodin ve školní 
jídelně na ZŠ Beroun - Závodí 

 
 
 
Vypracovala: Perglerová Ilona 


