
Z á p i s 
 

 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne 23. května 2016 od 15,30 hodin na MěÚ 

Beroun 

 

 

Přítomni:  

Romana Wagnerová – Jungmannova ZŠ Beroun 

Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 

Martina Trojanová – 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. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí 

Nepřítomni: 

Petra Čapková – 2. ZŠ a MŠ Beroun (MŠ) 

 

Program: 

1. Plnění úkolů z minulého jednání 

2. Poznatky z kontrol jídelen 

3. Různé 

4. Závěry z jednání 

 

 

Jednání   
 

Paní Wagnerová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. 

 

1. Plnění úkolů z minulého jednání 

 Těžký džbán na vodu s citronem na ZŠ Wagnerovo nám – nahrazen gastronádobou 

s kohoutkem 

 Stížnost tatínka z JZŠ –    maminka jídelnu navštívila a ochutnala všechna jídla            

                                                      z nabídky  

- žádné připomínky k jídlům neměla                                               

 Modernizace jídelen - zástupci Scolarestu připravili několik variant v různých 

cenových relacích. V nejbližší době Scolarest vyvolá jednání s Městem Beroun o 

případné spolupráci při modernizaci jídelen. 

 

2. Poznatky z kontrol jídelen 

pí Perglerová – ochutnávka 19. 5. na JZŠ a 23. 5. na ZŠ Wagnerovo nám. 

- všechna ochutnaná jídla bez připomínek, dobře ochucená, masa měkká 

- dle informace paní Uxové si na ZŠ Beroun – Závodí děti stěžují na tvrdé maso 



Mgr. Šnaidauf  

- jídla bez připomínek 

- personál v jídelně vstřícný, příjemný 

 

Mgr. Šlajerová Botheová 

- stravování na ZŠ Wagnerovo nám. bez problémů 

- v den, kdy byly na jídelníčku vdolečky, pozorovala, že každé malé dítě obdrželo 2 

vdolky a z toho většina z nich jeden vrátila. Vhodnější by bylo dát dětem jeden s tím, 

že si druhý mohou přidat. 

Mgr. Šnaidauf toto pozoroval i na ZŠ Beroun – Závodí. 

p. Konstantinidis – děti mají nárok na 2 vdolky. Některé děti se stydí a přidat si 

nejdou. 

Mgr. Kittelová – na JZŠ tento problém není, neboť družinářky vezmou tyto vdolky do 

družiny a děti je během odpoledne snědí. 

Členové komise doporučují stejné řešení i na ostatních školách. 

 

Mgr. Kittelová  

- požádala o kontrolu zboží v bufetu, neboť jedna dívka si všimla, že pitíčko, které si 

v jídelně zakoupila, bylo prošlé 

Doba spotřeby nabízeného zboží bude častěji kontrolována. 

- 19. 5. v 13,45 nebylo na JZŠ žádné z nabízených jídel. Chyba byla obratem 

napravena, ale některé dědi již na jídlo nečekaly a odešly. 

- pochvala od pana ředitele za den čínské kuchyně. Jídlo bylo dobré, byly velké porce a 

bylo ho dostatečné množství, takže si na něm mohli pochutnat i žáci z vyšších ročníků.  

                  

pí Trojanová  

- všechna ochutnaná jídla v pořádku 

- pouze škvarkovou placku by nabízela spíše ke svačině než jako hlavní jídlo 

Škvarkové placky již budou nabízeny pouze ke svačině. 

 

pí Wagnerová – 3x ochutnávka na JZŠ 

- knedlíky s vejci a okurka – toto jídlo bylo při ochutnávce dne 13. května studené, 

vysušené, porce pro starší děti byla poměrně malá. Při minulém jednání komise toto 

jídlo naopak chválila. 

- jinak je s jídly spokojena 

- zaměřila by se na pestrost jídelníčků, neboť se v nich často opakují stejná nebo 

obdobná jídla 

  

 

3. Různé 

 na ZŠ Beroun – Závodí  probíhá od 16. května zkušební provoz akce „Jednotné 

společné svačinky“, prozatím pro žáky 1. a 2. tříd 

 

   

4. Závěry jednání 

 Všichni členové stravovací komise hodnotili nabízená jídla kladně.  

 Členové komise doporučují zaměřit se na pestřejší skladbu jídelníčků. 

 Další jednání komise se uskuteční 3. 10. 2016. 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


