
 
Z á p i s 

 
 
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 14. 2. 2022 od 15,30 hodin ve 
školní jídelně na 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova 1335 
 
Přítomni:  
Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 
Jana Franková - Jungmannova ZŠ Beroun 
Martina Šedivá - 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.  
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 
Věra Špačková – Scolarest spol. s r.o. 
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

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

Omluveni:  
Jana Korecká - Jungmannova ZŠ Beroun 
Martina Macháčková – ZŠ Beroun – Závodí 
Květa Hrbáčková - ZŠ Beroun – Závodí 
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Nepřítomni: 
Veronika Bejlková – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Veronika Hirschkornová – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
 
 

Jednání 
 

1. Poznatky z kontrol jídelen  

Ing. Jaroš  
- 3 ochutnávky  

ZŠ Beroun - Závodí (2. prosince) - velice pěkné prostředí, velmi dobrá byla 
musaka 
ZŠ Wagnerovo nám. (14. ledna) – segedínský guláš, kuřecí řízek, vše chutné 
2. ZŠ a MŠ (28. ledna) – česnečka, hovězí na houbách – maso měkké, jídla 
teplá 

Mgr. Renáta Šlajerová Botheová  
- stravuje se každý den na ZŠ Wagnerovo nám., z důvodu rozvrhu nemůže   

chodit na ochutnávky do jiných škol 
- se stravováním je spokojena, spokojeni jsou i ostatní pedagogové školy 

paní Franková  
- žádnou ochutnávku neuskutečnila 
- od ostatních rodičů a dětí má připomínky pouze k teplotě jídel, a kvalitu a chuť 

připomínky nejsou 
- jediný problém zaznamenala před vánoci na JZŠ, kdy jeden den nebylo 

v 13,30 k dispozici žádné jídlo, pouze přílohy 

paní Šedivá 
- pravidelně se stravuje na 2. ZŠ 
- od září se stravování zlepšilo 



- opět upozornila na jednotvárnou nabídku ovoce, ale chápe, že je to 
způsobeno jeho cenou 

- z nabídky jídel je možné si vždy vybrat 
- je dobré, že si mohou děti jídla na webu předem objednat, uvedla případ, kdy  
     dívka, zjistila, že si může jídlo dopředu objednat a začala tak opět chodit na       
     obědy do školy. Dříve neměla jistotu, že vybrané jídlo ještě bude a tak na oběd  
     raději nešla. 

paní Perglerová  
- uskutečnila jednu ochutnávku na JZŠ (7. února) – všechna jídla chutná, 

především čočka na kyselo byla vynikající 

Ing. Boldi 
- jedna ochutnávka v lednu společně s Mgr. Chlumskou na JZŠ, kdy jídla byla 

nedochucena 

Mgr. Tomčo 
- vznesl dotaz, zda se na JZŠ řešila situace ohledně výdeje polévky, děti si ji často 
neberou a nikdo je neupozorňuje, že si ji mají vzít 

- na jiných základních školách jsou děti upozorňovány pracovnicemi ŠJ,    
  vychovatelkami, někde je dětem polévka dávána přímo na tác (především děti ze    
  ŠD) 
p. Hásek – situace bude prověřena, pracovnice budou upozorněny, aby dětem    
                 polévku více nabízely 

 
2. Různé 

 

 Dochází ke změně webu Scolarestu a platebního softwaru (březen – ZŠ 
Wagnerovo nám., gymnázium, v dubnu ostatní školní jídelny. Od září pak 
bude možné dobíjet karty prostřednictvím platební brány. Rodiče budou 
informováni a to jak přímo od Scolarestu, tak prostřednictvím školy 

Mgr. Tomčo – zpráva pro rodiče by se měla několikrát opakovat. Tato 
informace může být pro rodiče také podnětem k tomu, aby web více používali. 
pí. Šedivá - vznesla dotaz, zda budou mít děti možnost hradit na pokladně 
jednotlivé obědy platební kartou, kterou již v dnešní době mnoho dětí vlastní 

             p. Hásek – ve školním stravování je z důvodu dotace nutná registrace  
             strávníků a proto není možné jednotlivé obědy platební kartou hradit, ale  
            lze ji použít na dobití stravovacího konta 

 Pan Hásek informoval o výsledcích inspekce, která proběhla ve výdejně na 
JZŠ v lednu 2022. Kontrolováno bylo financování a složení jídelníčků za 
poslední dva roky.  Při inspekci nebyly shledány žádné závady. 

 Pan Hásek informoval členy komise o pořízení elektromobilu pro rozvoz jídel 
po Berouně a zároveň poděkoval zástupcům města za možnost parkování a 
zřízení dobíjecí stanice uvnitř areálu základní školy  

 Z důvodu stále se zvyšující ceny potravin dojde pravděpodobně také ke 
zvýšení cen obědů. Návrh ceny bude předem projednán se zástupci města a 
řediteli škol  

 
3. Závěry z jednání 

 Všichni členové komise konstatovali spokojenost se školním stravováním, 
stravování se od září zlepšilo 

 Komise doporučuje vícenásobné upozornění rodičů na změnu webu Scolarestu 
a platebního softwaru 

 Prověřit vydávání polévek na JZŠ 



 Další jednání stravovací komise se uskuteční 6. 6. 2022 od 15,30 hodin ve 
školní výdejně na ZŠ Beroun - Závodí. 

 
 
 
Vypracovala: Perglerová Ilona 


