
 

Z á p i s 
 
 
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 2. 12. 2019 od 15,30 hodin ve 
školní výdejně na ZŠ Beroun - Závodí 
 
Přítomni:  
Jana Franková - Jungmannova ZŠ Beroun 
Ing. Daniel Jaroš – 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 
Martina Macháčková – ZŠ Beroun – Závodí 
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Hosté: 

Omluveni:  
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.  
Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí 
Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města 
Ing. Michal Mišina – místostarosta města 
Ing. Simona Boldi – vedoucí OŠVA MěÚ Beroun 

Nepřítomni: 
Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 
 
 
 

Jednání 
 
 

1. Poznatky z kontrol jídelen  

Ing. Jaroš  
- 2 ochutnávky na ZŠ Wagnerovo nám. a jedna na 2. ZŠ 
- s ochutnanými jídly byl spokojen, vynikající bylo lašské vepřové maso na ZŠ 

Wagnerovo nám. i krůtí maso na zázvoru na 2. ZŠ 
- připomínku má k uzenému plátku s bramborovou kaší (22. 11. 2019 ZŠ 

Wagnerovo nám), kdy si strávníci stěžovali, že jim bylo po jídle těžko 
- ochotný a příjemný personál ve všech jídelnách 

paní Macháčková 
- na ochutnávce byla minulý týden na ZŠ Závodí, vše bylo v pořádku, jídla 

nebyla přesolená, rýže byla dobrá, nebyla rozvařená 
- stále po ochutnávce cítí v ústech určitou pachuť, opravdu se do jídel nic 

nepřidává 

p.Konstantinidis – pokud je potřeba vývar do polévky i do omáčky, používá se 
z kapacitních důvodů pro přípravu omáčky bujón bez glutamátu 

- od rodičů má připomínky k dlouhým frontám a k občas tvrdému masu 
- pochvala za doplnění popisek u jídel 
- všimla si, že dětem je dáváno celé jídlo včetně masa 
- pochvala patří také pracovnicím výdejny na ZŠ Závodí 



 

paní Franková 
- ochutnávka na JZŠ – maso trochu tužší, jídla méně slaná, ale záleží na chuti 

strávníka 
- ochutnávka na 2. ZŠ – v 13,00 v jídelně velký hluk 

- v jídelníčku bylo hovězí na česneku, bavorské vdolečky a musaka. Většina 
dětí si vybrala vdolečky a připravená musaka již byla studená. Většina dětí 
si k vdolečkům nebrala ovoce, které bylo v rámci školního programu. 

- ochutnávka na ZŠ Závodí – vše v pořádku, velmi milý personál 
- polévka je vydávána až u posledního okénka a děti si ji automaticky berou 

- doporučuje připomínat dětem, aby si braly polévku i školní program 

paní Perglerová  
- jedna ochutnávka na JZŠ (21. 11. 2019) – všechna ochutnaná jídla byla 

výborná 
- přednesla poznatky Mgr. Šnaidaufa a Mgr. Šlajerové 

Mgr. Šnaidauf – žádné připomínky ke stravování 
Mgr. Šlajerová - s jídly spokojena 
- vznesla dotaz, jak byla vyřešena situace, kdy paní učitelka ze ZŠ Wagnerovo 
náměstí našla na talíři v jídle zubní implantát. Celou záležitost řešila s panem 
Konstantinidisem, ale ještě neobdržela žádné vyjádření. 

p. Hásek – celá záležitost je stále v řešení s dodavateli surovin, zatím  
Scolarest neobdržel výsledek 

Mgr. Vágnerová  
- mimo 2. ZŠ byla na ochutnávce také na ZŠ Wagnerovo nám. 
- pochvala personálu 
- jídla se mohou dospělým zdát chutná, ale pro děti nemusí být vhodná (např. 

ryba na česneku) 
- děti si z nabídky většinou vybírají smažená jídla a o ostatní nemají zájem 
- jak je plněn spotřební koš, když si děti vyberou vždy obdobné jídlo, např. 

omáčku 
- je možné dobíjení karty inkasem, někdy trvá připsání peněz na kartu delší 

dobu 

pan Hásek – dobíjení inkasem není možné, peníze jsou na kartu připsány cca  
                     za 3 dny, pokud jsou všechny údaje vyplněny správně. Někdy se   
                     stává, že chybí spec. symbol a platba se pak musí dohledávat 

- rodiče mohou dětem jídla také objednat a tím mít přehled o tom,            
                     co děti jedí 

- informace k objednávání jsou na webu, na přihlášce případně  
  v řádu školní jídelny 
- objednané jídlo je rezervováno a je uhrazeno i v tom případě, že   
  si ho děti nevyzvednou 

            Ing. Jaroš – má u karty nastaven limit 80,-- Kč, po kterém mu přijde na e-mail  
                               upozornění a on stihne peníze na kartu zaslat včas 

Mgr. Kubná 
- stravuje se v jídelně každý den 
- někdy jsou všechna tři jídla dobrá, jindy se nedá z jídel vybrat 
- předala zástupcům Scolarestu postřehy od rodičů, které pan ředitel získal 

z dotazníku zaslaného rodičům 
- požádala o možnost nahlédnout do plnění spotřebního koše za měsíce září, 

říjen listopad a to jak za ZŠ, tak za MŠ 
- vznesla dotaz, jak je to s bezlepkovou dietou a zda je možné ji ochutnat 

p. Hásek, p. Konstantinidis – nejedná se přímo o bezlepkovou dietu, ale o 
stravu se sníženým obsahem lepku 



- bezlepková strava by musela být připravována v oddělených prostorách, aby 
nemohlo dojít ke kontaminaci např. nádobí atd. 
- jídla jsou především vybírána přímo z jídelníčku, případně jsou upravována 
(bezlepkové těstoviny), vaří se na ZŠ Wagnerovo nám. a do jednotlivých 
jídelen jsou převážena v oddělených jídlonosičích 

paní Macháčková – dcera tuto stravu odebírá a při kontrole u lékaře se jí 
hodnoty zlepšily. Někdy jí jídlo chutná, někdy ne. Je ráda, že to takto funguje a 
že má dcera teplé jídlo  

- ve školní jídelně na 2. ZŠ děti stále dostávají pouze suché těstoviny nebo rýži, 
přitom by měly dostávat vše, co rodiče uhradí (polévku, hlavní chod včetně 
masa a školní program) 

- pokud děti maso nejí, mohou si dát jídlo, které je bezmasé 
- maso se v jídelně zlepšilo 
- u stravování v MŠ došlo ke zlepšení, ale stále pozoruje horší kvalitu základu 

jednotlivých pomazánek   

- na pomazánky se používá Rama, případně pomazánkové máslo 

- zelenina je v MŠ již častěji, bývá také častěji ovoce (chybí např. banán), mléka 
je v MŠ již více, ale bylo by ho potřeba ještě víc 

- dopoledne i odpoledne mají děti ke svačině pečivo. Navrhuje nahradit jednu 
svačinu např. jogurtem 

- požádala o přehled dodavatelů jednotlivých surovin 

p. Hásek – suroviny jsou odebírány od následujících firem – JIP, MADETA, 
BOVYS, OLIMPEX 

Mgr. Dlouhý 
- také na 2. ZŠ pozoroval, že děti stále dostávají suchou rýži nebo suché 

těstoviny, ale byl svědkem i toho, že kuchařka sdělila dívce, která nechtěla 
maso, že jí dá alespoň kousek, aby ho ochutnala 

- děti si neberou polévku, neboť si myslí, že se doplácí 
- kuchařky nevěděly, že mají dětem dávat celé jídlo včetně masa 
- osloví všechny učitele, aby informovali rodiče o možnosti objednávání jídel 

přes internet a také o tom, že bude všem dětem dáváno celé jídlo včetně 
masa  

- upřesnil své vyjádření z minulého jednání komise k prodeji sladkých nápojů. 
Nejednalo se o Fantu, ale o pomerančovou limonádu s minimem cukru. 
Rodiče označili zákaz prodeje sladkých limonád, ale chlapci byla tato 
limonáda prodána. 

Bude prověřeno. 
 

2. Závěry z jednání 

 Děti obdrží v jídelně celý oběd včetně masa. V případě problémů budou rodiče 
odkázáni na Mgr. Dlouhého z 2. ZŠ, který učitelům i rodičům vysvětlí toto 
rozhodnutí komise. 

 
Další jednání stravovací komise se uskuteční 2. 3. 2020 od 15,30 hodin ve školní 
výdejně na Jungmannově ZŠ Beroun 
 
 
 
 
Vypracovala: Perglerová Ilona 


