
Z á p i s 
 

 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne 26. března 2018 od 15,30 hodin ve školní 

jídelně na Základní škole Beroun, Wagnerovo nám. 

 

 

Přítomni:  

Mgr. Olga Horáková - Jungmannova ZŠ Beroun  

Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 

Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

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

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Ing. Simona Boldi – MěÚ Beroun 

Omluvena:  

Martina Macháčková – ZŠ Beroun - Závodí 

Nepřítomni: 

Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí  

Lenka Filipová – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Monika Brenner – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

 

Program: 

1. Poznatky z kontrol jídelen 

2. Různé 

3. Závěry z jednání 

 

Jednání   
 

1. Poznatky z kontrol jídelen  

Mgr. Kittelová 

- se stravováním je spokojena 

- pozoruje vyšší počet stravovaných žáků 

- minulý týden ve čtvrtek, kdy byla v nabídce aljašská treska s bylinkovou omáčkou a 

kus kusem, měla jedna kolegyně rybu i se šupinou 

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

- se stravováním je spokojena, v jídelně se vaří velmi dobře 

- dnes ve 12 hodin byla kolegy upozorněna, že školní program (tvaroh) je nakyslý. Po 

upozornění byl po nějaké době program stažen z nabídky a byl nahrazen jiným, do 

kterého byla přidána marmeláda.  

p. Konstantinidis – dle dodacího listu byl tvaroh v pořádku 

p. Hásek – tvaroh byl správně stažen, ale vhodnější by bylo stáhnout jej bez náhrady 

Mgr. Herold – pravidelně se stravuje na 2. ZŠ Beroun 

- se stravováním je spokojen 

paní Perglerová – dvě ochutnávky na JZŠ a jedna ochutnávka na ZŠ Wagnerovo nám. 

- všechna ochutnaná jídla velmi chutná, pouze vepřové maso na způsob bažanta s rýží 

bylo méně ochucené (UHO – univerzální hnědá omáčka) 

pan Jaroš – jedna ochutnávka na ZŠ Wagnerovo nám. a jedna na ZŠ Beroun – Závodí 

 



- ZŠ Wagnerovo nám. opět bez výhrad 

- velmi kladně hodnotil výdejnu na ZŠ Beroun – Závodí (příjemné prostředí, milý a 

osobní přístup personálu - kuchařky znají děti jménem, jídla dostatečně teplá)  

paní Horáková – dvě ochutnávky na ZŠ Wagnerovo nám. a dvě na JZŠ 

- všechna ochutnaná jídla chutná, pouze vepřové maso na způsob bažanta s rýží méně 

ochucené, maso tužší (JZŠ) 

- při jedné ochutnávce na Wagnerově náměstí byla méně ochucená polévka 

- vznesla dotaz, zda je možnost polévku si dochutit 

 Jídlo si mohou dochutit pouze dospělí strávníci (sůl je umístěna na stole pro učitele). 

- upozornila na případ, kdy během dvou hlavních vln výdeje ve školní jídelně na JZŠ 

nikdo nebyl a dcera, která přišla na oběd v tuto dobu, se nemohla nikoho dovolat. 

Musela čekat, než se některá z pracovnic vrátila.  

Jednalo se o výjimečný případ, většinou i v tuto dobu některá pracovnice v jídelně je.  

- dnes hovořila s dívkou, která se stravuje na ZŠ Wagner. nám. – stravování si chválila a 

to především sladká jídla, která by mohla být častěji 

Z důvodu plnění vyhlášky nemohou být sladká jídla podávána častěji. 

 

2. Různé 

 Proběhla diskuse k nabídce pitného režimu. Nabídka je dostačující. Ve vířičích 

nemůže být nabízena voda ochucená čerstvým ovocem, neboť se dužinou ucpávají.  

 Plánuje se další mimořádná akce, tentokráte by se mělo jednat o thajskou kuchyni. 

 Nové propisovací knihy kontrol již budou na JZŠ dodány (zatím jsou kontroly 

zapisovány do obyčejného sešitu). 

 Stále ve školách probíhá akce „Jíme s barvožroutem“. Účastníci této akce jsou 

několikrát ročně losováni a mají možnost vyhrát ceny. 

 Po ukončení jednání si členové komise prohlédli prostory školní kuchyně na ZŠ 

Beroun, Wagnerovo nám. 

 

4. Závěry z jednání 

 Členové komise vyjádřili spokojenost s chutí jídel i s přístupem personálu 

v jednotlivých jídelnách. Počet strávníků se zvyšuje. 

 Další jednání stravovací komise se uskuteční 11. června 2018 od 15:30 hodin ve 

školní jídelně na Jungmannově ZŠ Beroun 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


