
Z á p i s 
 

 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne 28. listopadu 2016 od 15,30 hodin na MěÚ 

Beroun 

 

 

Přítomni:  

Mgr. Olga Horáková - Jungmannova ZŠ Beroun  

Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 

Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

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

Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí 

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Omluveni: 

Romana Wagnerová – Jungmannova ZŠ Beroun 

Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí  

Nepřítomni: 

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

Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

 

Program: 

1. Organizační záležitosti 

2. Poznatky z kontrol jídelen 

3. Různé 

4. Závěry z jednání 

 

 

Jednání   
 

Paní Perglerová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. 

 

1. Organizační záležitosti 

- paní Perglerová představila nové členy komise z řad rodičů a poděkovala za činnost 

v komisi odcházejícím členům. 

- z důvodu pracovního vytížení rezignovaly na funkci člena stravovací komise: 

                 pí. Wagnerová, zástupce rodičů z Jungmannovy základní školy Beroun 

                 pí. Trojanová, zástupce rodičů ze ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

                 pí. Uxová, zástupce rodičů ze ZŠ Beroun – Závodí 

- novými členy komise jsou: 

                 Mgr. Olga Horáková za rodiče z Jungmannovy základní školy Beroun  

                 Ing. Daniel Jaroš za rodiče ze ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

                 Nový zástupce za rodiče ze ZŠ Beroun - Závodí ještě nebyl jmenován.  

- novou předsedkyní komise byla zvolena Mgr. Olga Horáková, která nahradila paní 

Wagnerovou 

- další jednání komise se uskuteční ve školních jídelnách, aby se členové komise mohli 

seznámit s provozem jednotlivých jídelen 

 

 



 

2. Poznatky z kontrol jídelen 

pí Uxová  

- ochutnávka 28. 11. 2016 na ZŠ Beroun – Závodí 

- všechna ochutnaná jídla bez výhrad 

- výhrady neměli ani přítomní žáci 

Mgr. Horáková  

- 25. 10. 2016 ochutnávka na JZŠ (gulášová polévka; vepřový perkelt, těstoviny; 

   kuřecí játra na cibulce, rýže; buchtičky s vanilkovým krémem) 

- 4. 11. 2016 – ochutnávka na ZŠ Wagnerovo nám. (drůbková polévka; hovězí guláš, 

těstoviny; šunkové halušky s kysaným zelím a cibulkou; zeleninový nákyp, 

bramborová kaše; ovocný salát) 

- všechna jídla chutná 

- zeleninový nákyp – chutný, vhodný nápad, jak zařadit do jídelníčku dětí více zeleniny 

Mgr. Kittelová - JZŠ 

- jídelnu navštěvuje každý den 

- 15. 11. 2016 – v jídelníčku byla 2 jídla bez masa a jako třetí jídlo byly masové kuličky 

v rajské omáčce. Dohodnuto bylo jedno jídlo masité, jedno bezmasé a jedno s menším 

množstvím masa. 

- 16. 11. 2016 – po šesté vyučovací hodině již nebyl v nabídce bulgur 

- 8. 11. 2016 – vepřová kýta po selsku, červené zelí a bramborové knedlíky – 

bramborové knedlíky byly tuhé 

- v pátek 25. 11. 2016 se učitelé pozastavovali nad kombinací svíčková se sekanou 

- pozoruje, že stoupá počet dětí, které chodí na obědy  

Mgr. Šlajerová Boteová – ZŠ Wagnerovo nám.  

- obědvá v jídelně každý den, k jídlům nemá žádné připomínky 

- v týdnu od 21. 11. 2016 byla do jídelníčku zařazena dva dni po sobě dýňová polévka a 

také jedno hlavní jídlo bylo z dýně. Jednalo se o nějakou akci? 

- také pozoruje větší zájem o stravování dětí ve školní jídelně 

pí Perglerová 

- v jídelníčku ZŠ Wagnerovo nám. také zaznamenala jídla z dýně dva dni po sobě  

- seznámila přítomné s pochvalou na školní stravování, kterou zaslala panu řediteli 

jedna z maminek ze ZŠ Wagnerovo nám. 

p. Hásek 

- tuhé bramborové knedlíky budou prověřeny 

- v souvislosti se zařazováním novinek do jídelníčku (bulgur, kuskus ……) nedokáží 

pracovnice ještě odhadnout, jaký zájem o jednotlivá jídla bude. Z tohoto důvodu se 

může stát, že je některých jídel nedostatek. Při zjištění většího zájmu o některou 

nabídku, je jídlo dovezeno. 

- po minulém jednání komise došlo k prověření pískání ve ŠJ na ZŠ Wagnerovo nám., 

pískání bylo potvrzeno a již se nebude opakovat 

p. Konstantinidis 

- v týdnu od 21. listopadu probíhala akce v rámci celé ČR, při které byla do nabídky 

zařazena jídla z dýně 

- došlo k opomenutí prezentace této akce 

 

 

 

 

 

 



3. Různé 

- pan Hásek informoval, že došlo ke sjednocení jídelníčků školních jídelen Scolarestu v celé   

  ČR. Základ jídelníčků je stejný pro všechny jídelny v celé ČR, pouze jsou upraveny dle   

  provozních možností jednotlivých jídelen 

- paní Perglerová vznesla dotaz na dietní stravování dětí 

            - Scolarest nemůže z provozních důvodů garantovat dietní stravování, ale zajišťuje   

              například stravování se sníženým obsahem lepku 

- pokud Rada města na svém příštím jednání schválí dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajišťování     

  provozování systému stravování pro berounské základní školy zřízené městem, proběhne  

  modernizace školních jídelen na JZŠ, ZŠ Wagnerovo nám. a ZŠ Beroun - Závodí nejpozději 

  do konce měsíce ledna 

- v pondělí 5. prosince obdrží děti při obědě také malý dárek k Mikuláši 

- Mgr. Šlajerová Boteová upozornila na hluk, který vzniká ve školní jídelně při doplňování     

   umytých příborů do zásobníku 

             - řešením by mohlo být dokoupení dalšího zásobníku příborů, který by byl plněn  

               příbory v místnosti pro mytí nádobí a plný by byl převážen do jídelny 

- Ing. Jaroš vznesl dotaz na množství obědů uvařených v jednotlivých jídelnách 

   2. ZŠ – cca 1100-1200 uvařených obědů, z toho 200 pro ZŠ Závodí a 400 pro JZŠ 

  ZŠ Wagnerovo nám. – cca 500 obědů + 150 obědů pro gymnázium 

 

4. Závěry z jednání 

 členové komise pozorují zvyšující se zájem dětí o obědy ve školních jídelnách 

 Scolarest prověří tuhé bramborové knedlíky z 8. listopadu (ŠJ na JZŠ) 

 další jednání stravovací komise se uskuteční 27. února 2017 od 15:30 hodin ve 

školní jídelně na ZŠ Wagnerovo nám. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


