
Z á p i s 
 

 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne 27. února 2017 od 15,30 hodin ve školní 

jídelně na Základní škole Beroun, Wagnerovo náměstí 

 

 

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. 

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Omluveni: 

Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

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

Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí  

Nepřítomni: 

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

 

Program: 

1. Organizační záležitosti 

2. Poznatky z kontrol jídelen 

3. Různé 

4. Závěry z jednání 

 

 

Jednání   
 

Mgr. Horáková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. 

 

1. Organizační záležitosti 

- paní Perglerová informovala členy komise, že pan Kamil Bureš, zástupce rodičů 2. ZŠ 

a MŠ Beroun rezignoval na funkci člena stravovací komise 

- Mgr. Herold navrhne nového člena za rodiče 2. ZŠ a MŠ Beroun 

- nový zástupce rodičů ZŠ Beroun – Závodí ještě nebyl jmenován 

 

2. Poznatky z kontrol jídelen 

Mgr. Kittelová 

- ke zlepšení došlo jak v kvalitě jídel, tak ve složení jídelníčků  

- v týdnu od 20. 2. 2017 došlo k poruše myčky a pracovnice musely mýt nádobí ručně. 

Bylo by vhodné zajistit novou myčku a to i z důvodu kvality mytí. 

p.Konstantinidis – oprava myčky byla provedena hned druhý den. V plánu je výměna 

myčky, případně doplnění druhé myčky. 

Mgr. Herold  

- horší nabídka jídel byla první tři dny v měsíci lednu. Od té doby je již kvalita jídel 

v pořádku. 

- při mytí nádobí v myčkách může být problém v použitých přípravcích 

- p. Konstantinidis – na 2. ZŠ a MŠ dojde k výměně myčky, čímž by se měla zvýšit i 

kvalita mytí  



Mgr. Horáková 

- navštívila několikrát školní jídelnu na JZŠ a ZŠ Wagnerovo nám. 

- hodnotí kladně nabídku jídel 

- jídla nejsou přesolená 

- polévky jsou chutné, jemné 

- teplota jídel v pořádku 

- pouze 9. 2. 2017 se zdál karbanátek na JZŠ tuhý, což může být způsobeno použitím 

masa, které bylo velmi jemně namleto. Jinak byl karbanátek chuťově dobrý. 

-  p. Konstantinidis – mleté maso bývá někdy opravdu velmi jemně namleté, což muže 

způsobit, že se zdá karbanátek tužší 

pí Perglerová 

- na ochutnávce byla pouze jednou na JZŠ 

- všechna jídla byla velice dobrá, dobře ochucená, teplota jídel byla v pořádku 

- k jídlům nemá připomínky ani Mgr. Šnaidauf, který se z dnešního jednání omlouval 

 Ing. Jaroš 

- na kontrole byl 2x na ZŠ Wagnerovo nám. 

- vyjádřil spokojenost s velikostí porcí i jejich úpravou na talíři 

- i přes to, že byl v jídelně uprostřed výdeje, byla jídelna uklizená, stoly otřené, nádobí 

umyté 

- kladně hodnotí také vzorové talíře a ochotu personálu 

 

3. Různé 

- rekonstrukce jídelen by se měla uskutečnit v týdnu od 6. března během jarních 

prázdnin  

- pan Hásek upozornil na potřebu opravy rampy na 2.ZŠ a MŠ. Na špatný stav rampy 

upozornil Scolarest i bezpečnostní technik. Oprava již byla v jednání s paní 

Kermesovou, tehdejší vedoucí odboru městských investic, ale oprava se nakonec 

neuskutečnila. 

- členové komise si prohlédli prostory kuchyně i výdejny na ZŠ Wagnerovo nám. 

 

4. Závěry z jednání 

 všichni přítomní členové komise hodnotí stravování ve školních jídelnách kladně 

 další jednání stravovací komise se uskuteční 5. června 2017 od 15:30 hodin ve školní 

jídelně na Jungmannově základní škole Beroun. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


