
Z á p i s 
 

 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne 9. října 2017 od 15,30 hodin ve školní 

výdejně na 2. základní škole a mateřské škole Beroun, Preislerova 

 

 

Přítomni:  

Mgr. Olga Horáková - Jungmannova ZŠ Beroun  

Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun 

Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

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

Martina Macháčková – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová – MěÚ Beroun 

Ing. Simona Boldi – MěÚ Beroun 

Omluveni: 

Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 

Nepřítomni: 

Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí  

 

Program: 

1. Poznatky z kontrol jídelen 

2. Různé 

3. Závěry z jednání 

 

Jednání   
 

Mgr. Horáková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. 

Jednání komise se poprvé zúčastnila paní Macháčková, která je novou členkou komise za 

rodiče ze ZŠ Beroun – Závodí.  

Nový člen komise za rodiče z 2. ZŠ a MŠ Beroun ještě nebyl určen. 

 

1. Poznatky z kontrol jídelen  

Mgr. Šlajerová Botheová 

- se stravováním jsou všichni spokojeni 

- 4. 10. 2017 byl na ZŠ Wagnerovo nám. v nabídce moravský vrabec, dušené červené 

zelí, bramborový knedlík. Přibližně 50 dětí a učitelů mělo poté zažívací problémy.  

Část strávníků, kteří měli také toto jídlo, žádné problémy neměli. Na gymnáziu, kam 

se dováží stejné jídlo, žádné problémy pozorovány nebyly.  

p. Hásek – příště je nutné co nejdříve informovat p. Konstantinidise, aby mohly být 

učiněny potřebné kroky k zjištění důvodu. V dnešní době se již žádné vzorky jídel 

neschovávají. V současné době se zpracovává systém kritických bodů, tzv. HACCP, 

což je soubor preventivních opatření, které slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti 

potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, 

skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. Např. se 

evidují štítky od všech použitých surovin, během celé přípravy a výdeje jídel se 

zapisuje teplota jídel apod. 

Mgr. Herold 

- do ŠJ chodí každý den, někdy jsou všechna tři jídla dobrá, jindy je jedno jídlo dobré 

(např. 9. 10. 2017 segedín) a ostatní jídla jsou velmi chudá. 



Ing. Jaroš 

- 2 ochutnávky – všechna jídla bez připomínek. 

- projevil spokojenost s čistotou i přístupem personálu včetně studentek, které jsou 

v jídelně na praxi. 

- 4. října byl na ochutnávce na ZŠ Wagnerovo nám., a on ani dcera, která měla k obědu 

také moravský vrabec, žádné problémy neměli. 

pí Perglerová  

- jedna ochutnávka na JZŠ, k ochutnaným jídlům nemá žádné připomínky 

Mgr. Horáková 

- - s ochutnanými jídly na JZŠ (20. 9. 2017) a na ZŠ Wagnerovo nám. (22. 9. 2017) byla 

spokojena. 

- kladně hodnotí možnost výběru z 3 jídel, velkou nabídku nápojů, pestrost nabízených 

jídel.  

- personál je na JZŠ i na ZŠ Wagnerovo nám. velmi vstřícný.  

- při návštěvě JZŠ byla pro děti nachystána v mističkách čerstvá zelenina. Po 

upozornění, že by zelenina mohla rychle oschnout, ji paní kuchařka obratem přikryla 

folií. 

- kladně hodnotí zveřejnění jídelníčku JZŠ na vstupní chodbě, spokojeni jsou i ostatní 

rodiče. 

Mgr. Kittelová 

- z jednání komise byla dodatečně omluvena, své vyjádření ke stravování zaslala e-

 mailem, kde vyjádřila celkovou spokojenost s chutí jídel. Menší spokojenost se pak 

na JZŠ stále opakuje s čistotou nádobí a někteří strávníci si stěžují na časté zařazování 

hnědé omáčky. 

 

2. Různé 

 Členové komise byli seznámeni s plánovaným navýšením ceny jídel od listopadu 

2017.  Jedná se o navýšení ceny obědů v ZŠ o 3,-- Kč a u MŠ se jedná o navýšení 

ceny oběda o 2,50 Kč. Cena jedné svačinky bude v MŠ navýšena na 8,-- Kč.  

Ke zdražení svačin u MŠ muselo dojít také proto, že cena svačiny již neodpovídala 

novele vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, neboť byla nižší, než udává 

vyhláška. 

Zdražení obědů z důvodu razantního zdražení vstupních surovin bylo projednáno se 

zástupci města i s řediteli jednotlivých škol. Informace o zdražení byla zveřejněna i na 

webových stránkách jednotlivých škol. 

Vzhledem ke zdražení surovin, které všichni členové komise také zaznamenali, 

neměla většina členů komise žádné připomínky k navýšení ceny oběda.  

Mgr. Herold - upozornil, že ve školní jídelně v Králově Dvoře jsou obědy levnější. 

pan Hásek - informoval, že rodiče hradí pouze cenu potravin. 

Ing. Boldi – žádné reakce rodičů ke zdražení obědů zatím nezaznamenala. 

 Po ukončení jednání si členové komise prohlédli prostory školní kuchyně na 2. ZŠ a 

MŠ Beroun. 

 

4. Závěry z jednání 

 Vzhledem k razantnímu zdražení vstupních surovin nemají členové komise 

připomínky ke zvýšení ceny obědů. 

 Další jednání stravovací komise se uskuteční 8. ledna 2018 od 15:30 hodin ve školní 

výdejně na ZŠ Beroun - Závodí. 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


