
 

Z á p i s 
 
 
 
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 8. 4. 2019 od 15,30 hodin ve školní 
výdejně na Jungmannově ZŠ Beroun  
 
Přítomni:  
Jana Franková, - Jungmannova ZŠ Beroun 
Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 
Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.  
Martina Macháčková – ZŠ Beroun – Závodí 
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Omluveni:  
Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun  
Lenka Filipová – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí 

Hosté: 
Ing. Simona Boldi – vedoucí OŠVA MěÚ Beroun 
 
 
 

Jednání 
 

1. Poznatky z kontrol jídelen  

Mgr. Šlajerová Botheová  (ZŠ Wagnerovo nám.) 
- ona i ostatní učitelé ze ZŠ Wagnerovo nám. stravování chválí, jídla jsou vždy 

velmi chutná 
- oceňují nejen ochotu a vstřícnost pracovníků, ale i to jak vše zvládají i při 

nižším počtu pracovníků (4 zaměstnanci) 
- požádala o opravu žaluzie na okně u učitelského stolu 

paní Macháčková (ZŠ Závodí) 
- vše v pořádku, neregistruje žádné stížnosti 
- všechna ochutnaná jídla byla chutná, brokolicová polévka byla dobrá, ale 

zdála se slanější a mohlo by v ní být více brokolice 
- vznesla dotaz odkud Scolarest odebírá maso 

p. Hásek – veškeré maso je dodáváno výhradně od schválených a 
prověřených dodavatelů, kteří jsou pod stálou veterinární kontrolou 

 Mgr. Kittelová (JZŠ Beroun) 
- se stravováním je spokojena 
- ostatní pracovníci školy vznesli 2 připomínky (26. 2. 2019 ve 13,00 hodin 

již nebyla polévka a 18. 3. 2019 bylo u hovězí pečeně po cikánsku tvrdé 
maso) 
p. Konstantinidis – maso bylo opravdu tužší, bylo nakrájeno na vyšší 
plátky, a proto se zdálo tvrdé 

- pracovníci školy oceňují různé varianty ryby a časté zařazování nových 
příloh jako je bulgur, kus-kus apod. 



- vznesla dotaz, jak je to s přidáváním jídel, kdy maso není samostatné, ale 
je přímo součástí jídel (např. francouzské brambory) 
p. Hásek – pokud děti požádají, dostanou tento druh jídel přidán 

Ing. Jaroš (ZŠ Wagnerovo nám. a 2. ZŠ a MŠ)  
- s ochutnanými jídly byl velmi spokojený 
- kladně hodnotil především karbanátek na ZŠ Wagnerovo nám. a bramborový 

knedlík se špenátem na 2. ZŠ a MŠ 
poděkoval za doplnění fukaru u umyvadla ve školní jídelně na 2. ZŠ a MŠ 

paní Perglerová – dvě ochutnávky (JZŠ, ZŠ Wagner. nám.) 
- spokojenost se všemi ochutnanými jídly 
- výborné polévky 
- velmi překvapila pohanka po indicku, která byla velmi chutná 
- přednesla poznatky Mgr. Šnaidaufa a Mgr. Herolda, kteří byli z dnešního 

jednání omluveni 

Mgr. Šnaidauf  
- žádné připomínky nemá on, učitelé ani žáci, všichni hodnotí jídla spíše kladně, 

nejsou přesolená ani překořeněná 
- každý si může vždy vybrat, na všechny se vždy dostane, děti si mohou jídla 

objednat 
- výborná byla především rajská omáčka a vepřová plec 

Mgr. Herold 
- v týdnu od 1. 4. 2019 známkovali učitelé obědy. Většina jídel obdržela známku 

1, případně známku 2. Horší známky 2-3 měla zbojnická pečeně s houskovým 
knedlíkem a zapečené brambory s uzeným masem a ananasem 

- v mateřské škole je stravování hodnoceno kladně, strava je vyvážená, chutná, 
je zařazován dostatek ovoce, zeleniny, mléčných i sladkých pokrmů. Vedoucí 
učitelka v MŠ by měla prosbu o častější pečení sladkých svačin 

paní Franková (JZŠ Beroun) 
- byla na jedné ochutnávce – polévka s pohankou velmi dobrá, krůtí guláš po 

řecku byl také dobrý, těstoviny carbonara byly moc suché a výborná byla 
jogurtová majonéza ke smaženému květáku 
 

2. Různé 

 Paní Perglerová přednesla informaci Mgr. Herolda o aktuální situaci 
rekonstrukce rampy u školní jídelny na 2. ZŠ a MŠ Beroun – původní návrh 
zamítnut, nyní je v jednání návrh na celkovou přestavbu vjezdu do školy 

 P. Hásek informoval o aktuálním stavu řešení rozšíření prostoru na mytí 
nádobí na Jungmannově ZŠ 

 Proběhla diskuse o přístavbě ZŠ Beroun – Závodí a s tím souvisejícími 
změnami ve stravování (stěhování výdejny do 1. patra nové budovy) 

 Další jednání stravovací komise se uskuteční 10. června 2019 od 15:30 
hodin ve školní jídelně na Základní škole Beroun, Wagnerovo náměstí 

 
 
 
Vypracovala: Perglerová Ilona 


