
 

Z á p i s 
 
 
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 22. 11. 2021 od 15,30 hodin ve 
školní výdejně na Jungmannově ZŠ Beroun 
 
Přítomni:  
Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 
Jana Franková - Jungmannova ZŠ Beroun 
Jana Korecká - Jungmannova ZŠ Beroun 
Martina Šedivá - 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Květa Hrbáčková - ZŠ Beroun – Závodí 
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Hosté: 
Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města 
Ing. Simona Boldi – vedoucí OŠVA MěÚ Beroun 
Mgr. Eva Chlumská – předsedkyně školské komise 

Omluveni:  
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.  
Martina Macháčková – ZŠ Beroun – Závodí 

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

Jednání 
 
 
 

1. Poznatky z kontrol jídelen  

Ing. Jaroš  
- provedl jednu ochutnávku na ZŠ Wagnerovo nám. 
- všechna jídla chutná, ale chladnější 
- po upozornění na nižší teplotu jídla pracovnice jídelny teplotu ve výdejních 

vozících upravily  

paní Hrbáčková 
- pravidelně se stravuje na ZŠ Závodí 
- v září byla kvalita a složení jídel horší, chyběl školní program, málo ovoce a 

zeleniny, ale nyní se vše již zlepšilo 
- žádné připomínky z řad učitelů a žáků nezaznamenala 

     pan Hásek – zúčastnil se třídních schůzek na této škole, kde navštívil jednotlivé      
    třídy a žádné připomínky také nezaznamenal 

paní Franková  
- ochutnávka na JZŠ – makaróny Bonni, suché, bez chuti 
- také zaznamenala zhoršení během měsíce září, nyní se již vše zlepšilo 
- i ostatní rodiče si stěžovali na zhoršení během měsíce září 

 



paní Šedivá 
- pravidelně se stravuje na 2. ZŠ 
- v měsíci září byla kvalita jídel špatná, ale od té doby se vše zlepšilo 
- vepřové maso velmi vysušené, velmi často zařazováno maso kuřecí 
- navrhuje zařadit do nabídky i jiné maso (zvěřina, králík),  
- požadavek na zlepšení nabídky školního programu (méně často, ale více, 

sladký jogurt místo bílého, jiné ovoce než jen ½ jablka – mandarinka, banán 
apod.) 

     pan Hásek – v rámci jídel se střídají 4 základní druhy masa, zvěřina není  
            vhodná pro děti 

- upozornil na zvyšující se cenu potravin, v současné době probíhá jednání       
   s dodavateli o cenách 

          - školní program je každý den (děti mají v mističce zeleninu, ovoce, bílý jogurt,   
             zákusek apod.), jeho velikost je 50 g 

     pan Konstantinidis  – jídelníčky jsou sestavovány dle doporučení, kuřecí maso se         
           má používat nejčastěji 

Mgr. Tomčo 
- upozornil na informaci, že na některých školách není dodržována dohoda 

z posledního jednání komise, aby děti dostávaly vše, na co mají nárok 
(polévka, hlavní jídlo včetně masa, školní program) 

- připomněl upřesnění některých jídel v jídelníčku, u kterých dle jejich názvu 
není zřejmé, o co se jedná 

- vznesl dotaz, jak je to s objednáváním jídel a s odhadem množství 
jednotlivých jídel 

- zaznamenal ohlasy od rodičů, že by byli ochotni za lepší obědy připlatit, ale 
pro každého lepší znamená něco jiného, ne všichni by byli schopní hradit za 
obědy více  

p. Hásek, p. Konstantinidis – každý strávník si může jídlo dopředu objednat přes  
web, jídlo je mu poté v jídelně rezervováno 

           - objednané jídlo je uhrazeno, i když není odebráno 
           - množství uvařených jídel je stanovováno dle statistiky odebraných jídel 
           - v současné době se vaří cca o 10% obědů více, než je odebráno,      
             v jídelnách, kde se přešlo na objednávkový systém, zůstává cca 20%       

  neodebraných obědů, které jsou ale uhrazené. Tzn., že má společnost  
  vyšší tržbu, ale více odpadu  
- cena obědů se skládá z: ceny potravin – hradí rodiče 
                                          platů – hradí stát 
                                          energií – hradí zřizovatel škol 
- novelou vyhlášky107/2005 Sb. o školním stravování došlo k navýšení  
  finančních limitů na nákup potravin, v ceně obědů zatím není nezohledněno.   
  Případné navýšení ceny oběda by muselo být předem projednáno se   
 zřizovatelem škol 

Mgr. Chlumská  
- také potvrzuje, že v září byla jídla horší, včetně horší kvality masa 
- poté se jídla zlepšila a v posledních 10 dnech zaznamenala i lepší kvalitu 

masa 
- v pátek absolvovala s Ing. Boldi ochutnávku jídel na 2. ZŠ a JZŠ, aby 

porovnala stejné jídlo v jídelně i ve výdejně, kam se jídlo dováží – je znát 
rozdíl. Doporučuje posunutí převozu jídla, aby se zkrátila doba, kdy je jídlo ve 
várnicích  

- nyní je jídlo dováženo již mezi devátou a desátou hodinou 
- dnes byla na ochutnávce na ZŠ Wagnerovo nám. a jídla byla chutná, ale 

chladnější 



- vznesla dotaz, zda by bylo možné na JZŠ mít v nabídce saláty v mističkách, 
jako je tomu na ZŠ Wagnerovo náměstí  

- v letošním roce jí také chybí ryby a luštěniny, které dříve bývaly častěji 
- požádala o přehled plnění spotřebního koše 
- apelovat na rodiče, aby působili na děti a upozornili je, že si mají v jídelně vše 

vzít a vše ochutnat 
- veškeré problémy by se měly řešit přímo (s panem Konstantinidisem ze 

Scolarestu) a ne přes facebook 

p. Konstantinidis – saláty na ZŠ Wagnerovo náměstí byly svačinky, které se na  
         JZŠ z provozních důvodů neprodávají 

paní Franková – upozornila, že školní program není na jídelníčku  

     p. Hásek – školní program je ve školách každý den, na jídelníčku by měl být  
         uveden bez upřesnění produktu, neboť druh je podáván dle aktuální nabídky u  
        dodavatelů (druh zeleniny, ovoce)  

Ing. Boldi 
- ochutnávky společně v Mgr. Chlumskou 
- také pozorovala rozdíl mezi jídlem ve školní jídelně na 2. ZŠ a na JZŠ, např.    

výrazný rozdíl mezi polévkami 
- souhlasí s bezobjednávkovým systémem 

paní Perglerová  
- uskutečnila po dvou ochutnávkách na JZŠ a ZŠ Wagnerovo nám. a jednu 

ochutnávku na ZŠ Beroun - Závodí 
- na ZŠ Wagnerovo náměstí jídla vždy chutná, na JZŠ byla jídla při první 

ochutnávce jídla hůře ochucena, ale při další ochutnávce již byla srovnatelná 
se ZŠ Wagnerovo nám. 

- pochvala za svačinky na ZŠ Wagnerovo nám. (zelenina ve tvaru lízátka, 
ovoce ve tvaru ježka) 

- upozornila na časté zařazování knedlíků 
- dále přednesla poznatky paní Šlajerové Botheové: 

- děti i učitelé jsou na ZŠ Wagnerovo nám. se stravováním spokojeni 
     - pokud něco chybí, což se stává, je vše za chvíli doplněno 
     - pro strávníky, kteří chodí na oběd až ve 13,30 je vhodnější si jídlo objednat  
       dopředu 
      

2. Závěry z jednání 

 Doplnit na jídelníčky informaci o školním programu 

 Každý strávník musí obdržet celý oběd včetně polévky, masa a školního 
programu 

 Apelovat na rodiče, aby veškeré problémy se stravováním řešili přímo se 
zástupcem Scolarestu panem Konstantinidisem a ne přes facebook 

 Zaměřit se na upřesnění jídel, u kterých z názvu není zřejmé, o co se jedná 

 Další jednání stravovací komise se uskuteční 14. 2. 2022 od 15,30 hodin ve 
školní jídelně na 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerovo nám. 

 

 

 
 
 
 
Vypracovala: Perglerová Ilona 


