
Z á p i s 
 

 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne  4. dubna 2016 od 15,30 hodin na MěÚ Beroun 

 

 

Přítomni:  

Romana Wagnerová – Jungmannova ZŠ Beroun 

Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 

Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

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

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová –  MěÚ Beroun 

Omluveni: 

Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí  

Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

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 – zatím ke změně nedošlo. V nejbližší  

    době bude zakoupena gastronádoba s kohoutkem 

 

 2. Poznatky z kontrol jídelen 

pí. Perglerová –  ochutnávka  8.3.2016 na JZŠ 

- k ochutnaným jídlům nemá žádné připomínky 

- přednesla poznatky pana Šnaidaufa, který byl omluven z jednání komise: 

- kvalita jídel je stále stejná 

- připomínky k týdnu thajské kuchyně – zaměstnanci školy spokojeni, jídla jim chutnala 

                                                             -  nabídka neposkytla dostatečný výběr jídel pro malé  

                                                                děti, jídla byla pro ně dost pálivá 
 

Mgr. Šlajerová Botheová 

- s jídly na ZŠ Wagnerovo nám. spokojena 

- v pátek 1.4.2016 byla v jídelníčku uvedena 3 jídla, ale ve 12 hodin byla v nabídce jídla čtyři. 

Ke konci výdeje si děti mohly vybrat pouze ze třech původně nabízených jídel. Z jakého 

důvodu byla nabídka rozšířena o další jídlo? 



- dle poznatků  ze začátku výdeje se pracovnice obávaly, že budou mít nedostatek jídel a proto 

připravily jídlo čtvrté (špagety), o které byl nakonec největší zájem a proto byly nejdříve 

rozebrány. 
 

pí. Wagnerová – 3x ochutnávka na JZŠ 

- z nabídky dne 11.3.2016 byly nejchutnější  knedlíky s vejci, při dalších ochutnávkách byla 

s jídly spokojena 
 

Mgr. Kittelová – ochutnávky na JZŠ 

7.3. – ani jedno jídlo bez masa 

9.3. – všechna jídla v pořádku 

14.3. – neapolské nudle bez chuti (názor i ostatních pracovníků školy) 

10.2. – masový šmrnc, špenát, bram.knedlík – tvrdé maso 

4.4. – čočka s uzenou krkovicí a okurkou – chuťově dobré, ale po 13,30 hod. již nebyla okurka 

          - čočky byl na JZŠ nedostatek, takže byla do jídelny během výdeje ještě dovezena, ale   

            pravděpodobně bez okurky. Shodou náhod došly i okurky, které mívají ve výdejnách v záloze. 
                  

Mgr. Herold 

- nepozoruje žádné stížnosti 

- upozornil na to, že se v nabídce jídel  objevuje více levných jídel, než tomu bývalo dříve 
 

p. Bureš 

- jídla bez připomínek 

- vznesl dotaz, zda je na 2.ZŠ a MŠ nabízena také voda s citronem (na 2.ZŠ a MŠ je umístěna ve   

  stroji přímo u výdeje) 

- děti často nejí maso,  proto by bylo dobré vymyslet něco, jak je naučit maso jíst 

 

 

3. Různé 

 8.3. 2016 se obrátil jeden tatínek na ředitele JZŠ. Během posledních dvou měsíců se 

několikrát do týdne vrací jeho děti ze školy s tím, že oběd ochutnaly, ale nedojedly, protože 

jim jídlo nechutnalo.  

            E-mail byl předán panu Konstantinidisovi a paní Perglerové na MěÚ Beroun. 

            Tatínkovi byla nabídnuta ochutnávka jídel přímo ve školní jídelně, aby mohl sám  

            zhodnotit nabízená jídla. 

 Pan Konstantinidis by do nabídky jídel rád zařadil modernější, zdravější jídla, která se 

připravují těsně před výdejem. Bylo by ale zapotřebí doplnit výdejny o modernější 

vybavení (minutkové linky). Rekonstrukce kuchyní probíhala v letech 2005 a 2007 a 

především vybavení u výdeje neodpovídá současným trendům ve zdravé výživě. 

Komise doporučila p. Konstantinidisovi připravit na příští jednání komise předběžnou 

kalkulaci nákladů modernizace jídelen. Případnou finanční spoluúčast města na 

rekonstrukci musí Scolarest s dotčenými odbory města projednávat s dostatečným 

předstihem. 

 

  

4. Závěry jednání 

 Džbán na vodu s citronem na ZŠ Wagnerovo náměstí bude nahrazen gastronádobou 

s kohoutkem. 

 Do příštího jednání komise pan Konstantinidis připraví kalkulaci případné modernizace 

výdejen.  

 Další jednání komise se uskuteční 23.5.2016. 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


