Zápis
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 3. října 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
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.
Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí
Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o.
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o.
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun
Omluveni:
Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ)
Mgr. Olga Horáková - Jungmannova ZŠ Beroun
Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.
Nepřítomni:
Petra Čapková – 2. ZŠ a MŠ Beroun (MŠ)
Program:
1. Modernizace školních jídelen
2. Poznatky z kontrol jídelen
3. Organizační záležitosti
4. Závěry z jednání
Jednání
Paní Wagnerová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.
1. Modernizace školních jídelen
- v jednání je modernizace školních jídelen, kdy Scolarest zafinancuje celou
modernizaci. V případě, že by došlo k ukončení smlouvy mezi Městem Beroun a
Scolarestem, muselo by Město Beroun od Scolarestu odkoupit zakoupené vybavení
jídelen za zůstatkovou hodnotu
- modernizace bude zahájena po souhlasu odboru majetku a investic s výměnou zařízení
patřící městu a následně po souhlasu rady města
2. Poznatky z kontrol jídelen
pí Uxová – ochutnávka 29. 9. 2016 na ZŠ Beroun – Závodí
- všechna ochutnaná jídla bez výhrad, pouze u hovězí pečeně po zbojnicku bylo tuhé
maso
- od rodičů stížnosti na houbové flíčky z 19. září
- stížnosti od rodičů žáků ze ZŠ Wagnerovo nám.:
- vodové omáčky, ostrá jídla, tučné maso, těstoviny někdy i omáčky studené
- oblíbená jídla občas nezbydou pro II. stupeň
- děti jsou v jídelně bez pedagogického dozoru
- často velký hluk v jídelně, který řeší kuchařka zapískáním na píšťalku

Mgr. Šlajerová Boteová – ZŠ Wagnerovo nám.
- obědvá v jídelně každý den, k jídlům nemá žádné připomínky až na 29. 6. 2016, kdy
byly květákové placičky studené již v 11,00 hod
- v jídelně opravdu bývá často hluk, ale pískání nikdy nezaznamenala
pí Perglerová – ochutnávka 29. 9. 2016 na JZŠ
- na JZŠ všechna ochutnaná jídla bez připomínek, dobře ochucená, masa měkká, včetně
hovězí pečeně po zbojnicku
- na ochutnávce byla ve stejný den jako paní Uxová na ZŠ Beroun – Závodí. Vzhledem
k tomu, že JZŠ a ZŠ Závodí dodává jídlo školní kuchyně z 2. ZŠ a MŠ, měla by být
jídla stejná
- dle bodu 4.12 smlouvy o zajišťování provozování systému stravování pro berounské
základní školy zřízené městem provádí v průběhu výdeje stravy dohled nad
nezletilými strávníky ve školní jídelně Scolarest a to prostřednictvím osob, které jsou
k tomu určeny
pí Wagnerová – ochutnávka 15. 9. 2016 na JZŠ
- v 13,00 hodin byla v jídelně k dispozici pouze 2 jídla (květákový mozeček a maso na
kari). Dle informace kuchařky bylo chybějící třetí jídlo již „na cestě“ z 2. ZŠ, aby bylo
připraveno pro žáky, kteří chodí na oběd později
Mgr. Herold
- ŠJ navštěvuje téměř denně
- během září některá jídle lepší, některá horší
- některá masa velmi měkká
Mgr. Šnaidauf
- jídla bez připomínek
- výborné hovězí maso, často velmi měkké
Mgr. Kittelová
- začátkem školního roku jídla horší, ale v průběhu měsíce došlo ke zlepšení
- požádala, zda by bylo možné na JZŠ zvýšit počet pracovnic u výdeje
- u výdeje se často tvoří fronty a pracovnice nestíhají vydávat jídla. Řeší to poté
připravením jídel ještě před příchodem dětí a jídla mezi tím vychladnou
pí Wagnerová – především se jedná o polévky
Mgr. Herold – na 2. ZŠ se fronty při výdeji netvoří
- jaký je zájem o polévky?
p. Konstantinidis – na JZŠ je u výdeje menší prostor, než na 2. ZŠ
- polévek je vydáno přibližně 50%
- v nejbližší době bude navýšen počet zaměstnanců na ZŠ Wagnerovo
nám.
p. Hásek
- informace o tom, kdo zajišťuje dozor v jídelnách při výdeji stravy je uvedena také
v organizačním řádu každé jídelny
- případné dotazy nebo stížnosti mohou rodiče odeslat prostřednictvím webu Scolarestu
www.skoly.scolarest.cz nebo se mohou obrátit přímo na vedoucího závodu p.
Konstantinidise na tel. 731 438 431 nebo e-mail zr.5540@scolarest.cz
3. Organizační záležitosti
Paní Wagnerová oznámila svou rezignaci na členství ve stravovací komisi z důvodu
pracovního vytížení. Za JZŠ již byla komise doplněna o novou členku, která ale byla
z dnešního jednání omluvena.

Vzhledem k tomu, že paní Wagnerová vykonávala funkci předsedkyně stravovací komise,
bude muset být zvolen nový předseda komise.
Komise byla vytvořena především na popud rodičů, a proto p. Herold navrhuje, aby
předsedou komise byl zvolen zástupce rodičů.
Vzhledem k tomu, že většina zástupců rodičů byla z dnešního jednání omluvena, bude
předseda komise zvolen na dalším jednání komise, které se uskuteční 28. 11. 2016.
4. Závěry z jednání
 Scolarest prověří chování pracovnic ŠJ, které zajišťují dozor při výdeji stravy na ZŠ
Wagnerovo nám. (pískání na píšťalku)
 dotazy nebo stížnosti mohou rodiče odeslat prostřednictvím webu Scolarestu
www.skoly.scolarest.cz nebo se mohou obrátit přímo na vedoucího závodu p.
Konstantinidise na tel. 731 438 431 nebo e-mail zr.5540@scolarest.cz
 další jednání stravovací komise se uskuteční 28. listopadu 2016

Vypracovala: Perglerová Ilona

