Zápis
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 5. června 2017 od 15,30 hodin ve školní
výdejně na Jungmannově základní škole Beroun

Přítomni:
Mgr. Olga Horáková - Jungmannova ZŠ Beroun
Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ 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
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.
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. Poznatky z kontrol jídelen
2. Různé
3. Závěry z jednání
Jednání
Mgr. Horáková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.
1. Poznatky z kontrol jídelen
pí Perglerová
- jedna ochutnávka na JZŠ, všechna ochutnaná jídla bez připomínek
Ing. Jaroš
- 3 ochutnávky na různých školách
- vyjádřil spokojenost jak s ochutnanými jídly, tak čistotou a přístupem personálu
- vznesl dotaz, zda je na 2. ZŠ ve školní jídelně zveřejněn jídelníček a zda jej má škola
také na webových stránkách (JZŠ a ZŠ Wagnerovo nám. má jídelníček na webových
stránkách zveřejněn, ale na 2. ZŠ jej nenašel)
- ve školní jídelně je jídelníček umístěn ve vchodu do školní jídelny, zveřejnění na
webových stránkách školy bude ověřeno
Mgr. Šlajerová Botheová
- stravování bez připomínek, spokojenost s novým kuchařem ve ŠJ na ZŠ Wagnerovo
nám.
- vznesla dotaz, zda děti dostaly při obědě nějaký dárek k Mezinárodnímu dni dětí
- 1. června měly děti dostat k obědu navíc sušenku. Bude ověřeno, zda tomu tak bylo na
všech provozovnách.
Mgr. Horáková
- ochutnávka na JZŠ a ZŠ Wagnerovo nám., vše bez připomínek
- nová kniha kontrol na JZŠ není propisovací, požádala o doplnění kopíráků, případně
výměnu za propisovací

Mgr. Kittelová
- 11. 5. 2017 byla v jídelníčku dvě bezmasá jídla
- během krátké doby došlo na JZŠ 3x k výpadku proudu. 2x bylo proto k obědu sladké
jídlo. Rodiče si stěžovali na malé porce (1-2 buchty) a na to, že děti, které sladké jídlo
nejedí, pak měly ve ŠD hlad. Navrhla proto, že by při třetím výpadku mohly být
k obědu obložené bagety, což se také stalo. Jednalo se ale o bagety, které byly do ŠJ
dodány již hotové a byly plné majonézy či dressingu. Vhodnější by bylo bagety
připravit přímo ve školní jídelně.
p. Konstantinidis
děti dostávají 2 buchty, a pokud chtějí, mohou si jít přidat
jednalo se o krizovou situaci, kdy výpadku elektřiny předcházel víkend a
svátek. Pracovnice by během dopoledne nestihly připravit takové množství
obložených baget, a s ohledem na výpadek elektrického proudu by nebylo
možné nakrájet bagety, salám apod., a proto byla objednána šunková bageta se
zeleninou. Pokud by výpadku předcházel alespoň jeden pracovní den, byla by
bageta připravena přímo ve školní jídelně.
pí Perglerová
také obdržela stížnost maminky na bagety, kterou předala panu
Konstantinidisovi
dle vyjádření pana ředitele bylo v tento den zrušeno odpolední vyučování a
rodiče byli upozorněni, že ve škole nepůjde elektřina. Pro děti z 1. stupně, které
si rodiče nemohli vyzvednout po obědě, byl zajištěn provoz družiny.
při obdobné situaci v jiné škole bylo vyhlášeno ředitelské volno
- vznesla dotaz, zda se počítá s umístěním další myčky do školní jídelny na JZŠ. Počet
dětí v základní škole narůstá a s tím souvisí také vyšší počet strávníků ve školní
jídelně, především z 1. stupně. Již v současné době nestíhají pracovnice nádobí mýt.
p. Konstantinidis
umístění druhé myčky není z důvodu malého prostoru možné
v současné době již došlo k navýšení počtu úvazků pracovnic na mytí nádobí
další možností by bylo nakoupení většího množství nádobí (špinavé by se při
větším množství strávníků odkládalo a průběžně umývalo). Ani na to ale nejsou
v blízkosti myčky dostatečné prostory.
Mgr. Šlajerová Botheová
největší nápor je v době, kdy do školních jídelen chodí děti ze školních družin.
Během 1 hodiny se musí v jídelně vystřídat cca 200 dětí. Se stoupajícím počtem
dětí ve školách se bude tato situace zhoršovat.
p. Hásek
bylo by vhodné prověřit ve spolupráci s architektem možnost přestavby nebo
reorganizace prostor ŠJ
ve spolupráci s MěÚ by Scolarest mohl vypracovat studii rozšiřitelnosti školní
jídelny na JZŠ
Mgr. Šnaidauf
- ve školní jídelně se stravuje pravidelně
- děti i učitelé si ve ŠJ chválí luštěniny
- kladně hodnotí také bezlepkovou stravu a to jak chuť, tak velikost porcí
- občas si děti stěžují na příliš řídkou bramborovou kaši
- kuchařky na ZŠ Závodí jsou ochotné, snaží se vyhovět přání dětí i učitelů
2. Různé
pí Perglerová
- informovala přítomné o změně na pozici vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit, kdy od 1. 5. 2017 je vedoucí odboru Ing. Simona Boldi

p. Konstantinidis
- mimo stížnosti na bagety ve ŠJ na JZŠ při vypnutí elektrického proudu neobdržel
v letošním roce žádnou jinou stížnost
- v týdnu od 5. června probíhá ve všech školách akce „asijská kuchyně“ (na každé škole
je jeden den v týdnu nabízeno čtvrté jídlo, které připravuje asijský kuchař)
Po ukončení jednání si členové komise prohlédli prostory výdejny na JZŠ.
4. Závěry z jednání
 členové komise konstatovali, že za působení pana Konstantinidise se stravování ve ŠJ
zlepšilo
 další jednání stravovací komise se uskuteční 9. října 2017 od 15:30 hodin ve školní
jídelně na 2. základní a mateřské škole Beroun.

Vypracovala: Perglerová Ilona

