
Z á p i s 
 

 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne 15. října 2018 od 15,30 hodin ve školní 

jídelně na 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova 1335 

 

Přítomni:  

Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Monika Brenner – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.  

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: 

Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 

Lenka Filipová – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Martina Macháčková – ZŠ Beroun – Závodí 

 

Program: 

1. Poznatky z kontrol jídelen 

2. Různé 

3. Závěry z jednání 

 

Jednání   
 

1. Poznatky z kontrol jídelen  

Mgr. Šnaidauf  

- se stavováním je spokojen, velmi chutná byla rajská omáčka 

- polévky dobré, brambory v bramborové polévce na malé kousky, vhodné pro malé děti 

Mgr. Herold  

      -    se stravováním je také spokojen, žádné připomínky od rodičů ze ZŠ nezaznamenal 

- rodiče dětí z MŠ si stěžují na odpolední svačiny v MŠ, rodičům se zdají „ošizené“ 

(tousty, „turisťák“, ostré pomazánky) 

p. Hásek - svačiny v MŠ budou prověřeny 

p. Konstantinidis - svačiny jsou připravovány dle normy pro ZŠ, tzn., že jsou větší než 

by měly být pro děti z MŠ 

pan Jaroš – 2 ochutnávky ZŠ Wagnerovo nám. 

- s ochutnanými jídly byl velmi spokojený, především plněné bramborové knedlíky se 

zelím a špenátová polévka 

- kladně hodnotil pomoc kuchařek a družinářek žákům prvních tříd během prvního 

školního týdne 

paní Brenner – jedna ochutnávka na 2. ZŠ 

- velmi chutná polévka, ale děti ji často neměly 

- debrecínský guláš dobrý, ale v omáčce cítila hrudky 

- penne s houbovým ragú - těstoviny dobré, omáčka bez chuti 

- zapečený květák, brambory – brambory výborné, přitom děti často tvrdí, že jim brambory 

nechutnají 

Mgr. Šlajerová Botheová – pravidelně se stravuje v ZŠ Wagnerovo nám. 

- zaměstnanci školy chválí rizoto, které je vždy velmi chutné 

- 11. září a 9. října bylo v nabídce rybí filé, které se zdálo oba dny všem dost slané 



- špenátová polévka 12. října byla výborná 

- dnešní těstoviny s kuřecím masem a špenátem byly cítit a nebyly vůbec chutné 

- poslední dobou je jídlo sice dobré, ale dříve bývalo lépe dochucené 

p. Hásek - těstoviny se špenátem měly být staženy z výdeje. Pracovníci jídelny pozdě 

zareagovali. 

paní Perglerová – dvě ochutnávky – 1x JZŠ, 1x ZŠ Wagner. nám. 

- spokojenost se všemi ochutnanými jídly, výborné, chutné brambory 

- přednesla poznatky Mgr. Kittelové z JZŠ, která se z dnešního jednání omluvila – 19. 

září přepepřené nadívané kuře, 11. září našli chlapci z 9. B v guláši nehet, ostatní jsou 

spokojeni, jídlo je chutné 

p. Hásek – nafocené nehty již několikrát prověřovali, vždy se jednalo o kousek dužiny 

(slupky) z cibule 

 

2. Různé 

 Na minulém jednání komise z pracovních důvodů odstoupila z funkce člena komise 

paní Horáková.  Nový zástupce rodičů za JZŠ ještě nebyl zvolen.  Většina zástupců 

rodičů se dnešního jednání nezúčastnila, a proto bude nový předseda zvolen na příštím 

jednání. 

 22. 10. 2018 se na ZŠ Wagnerovo nám. uskuteční mimořádná akce, kdy ve školní 

jídelně bude vařit Ondřej Slatina z televizní show Kluci v akci. Tentokráte se akce 

uskuteční pouze na této škole. 

 Prostředky na rampu na 2. ZŠ jsou již v rozpočtu města a její stavbu bude zajišťovat 

ředitel 2. ZŠ. 

 V souvislosti s přístavbou ZŠ Beroun – Závodí je složitější zásobování školní jídelny, 

kdy je všechno zboží dopravováno přes hlavní vchod školy.  

 

 

3. Závěry z jednání 

 Další jednání stravovací komise se uskuteční 21. ledna 2018 od 15:30 hodin ve 

školní výdejně na ZŠ Beroun - Závodí. 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


