
Z á z n a m 
 

z jednání stravovací komise, které se konalo 1.12.2014 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 

Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

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

Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí 

Mgr. Jiří Kovanda - ZŠ Beroun - Závodí 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

Andrea Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová –  MěÚ Beroun 

 

Nepřítomna: 

Petra Čapková – 2. ZŠ a MŠ Beroun (MŠ) 

Petr Weinrich - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

 

 

Program: 

1. Plnění úkolů z minulého jednání 

2. Poznatky z kontrol jídelen 

3. Různé 

4. Závěry z jednání 

 

 

Jednání   
 

Plnění úkolů z minulého jednání 

 Od září 2014 došlo k výraznému zlepšení jak v chuti, tak v nabídce jídel oproti loňskému 

školnímu roku. 

 Ve všech ŠJ došlo ke zlepšení nabídky nápojů.  

 Probíhaly ochutnávky jídel členy stravovací komise. 

 Školní program je již nejen pro žáky, ale i pro zaměstnance škol. 

Mgr. Kittelová – na JZŠ již dostávají školní program i učitelé 

 Mgr. Heroldovi byl zaslán přehled žáků, kteří se v jednotlivých školách účastní akce „Jíme 

s Barvožroutem“. 

Nejméně zapojených dětí je na 2. ZŠ.  

Na konci minulého měsíce bylo z odevzdaných hracích kartiček vylosováno několik 

strávníků, kteří obdrželi drobné dárky (myš k počítači, badminton apod.). 

Mgr. Herold navrhl udělat z dalšího předávání cen fotodokumentaci, kterou by ředitelé škol 

zveřejnili na svých webových stránkách. Tím by došlo i k propagaci této akce. 

 

Poznatky z kontrol jídelen 

paní Trojanová – úterý 4.11. 

- kuskus s kuřecím masem – JZŠ suchý, málo masa 

                                                  ZŠ Wagnerovo nám. – šťavnatý, hodně masa 

- pracovnice výdejny odmítla dát ochutnat sekaný přírodní řízek s tím, že jej má pouze pro děti 



- polévka s bulgurem – na JZŠ málo bulguru 

- p.Konstantinidis - polévka se musí při výdeji (ve výdejnách  při výdeji dětem i v kuchyni, při 

výdeji pro jednotlivé výdejny) míchat, aby nedošlo k tomu, že někdo dostane polévku příliš 

hustou a někdo naopak příliš řídkou.  

- pí.Wagnerová – v loňském roce byly polévky řídké, ve vývarech bylo málo zavářky i zeleniny, 

ale od září se polévky výrazně zlepšily.  

paní Wagnerová + paní Perglerová – středa 5.11. a pátek 7.11. 

- středa: hovězí maso Šuang-Si – srovnatelné 

                        kuřecí stehno a la kachna – srovnatelné 

                        zapečený celer se sýrem – ZŠ Wagnerovo nám. celer strouhaný (chutnější) 

                                                                 JZŠ – zapečené kolečko celeru 

- pátek: azu po tatarsku – srovnatelné 

                       vepřové maso na způsob ražniči – srovnatelné 

                       knedlíky s vejci – dobré, ale poměrně vysušené 

- ve středu byl na JZŠ pouze jeden druh čaje, ale v pátek byla nabídka již rozšířena na čistou 

vodu, vodu s citrónem, sladký, hořký a bylinkový čaj (nabídka byla rozšířena až po nákupu 

termosů) 

paní Šlajerová – čtvrtek 6.11. 

- všechna jídla byla chutná 

- jako školní program byl jogurt – ZŠ Wagnerovo nám. – jogurt bílý nebo fialový, který byl  

                                                                                                      pro děti připraven v mističkách 

                                                           JZŠ – oba druhy jogurtu byly smíchány v jedné větší míse,  

                                                                     z které si děti nabíraly jogurt do misek 

- jogurty měly být připraveny v miskách 

- od ledna 2015 bude školní program (kompoty, saláty apod.) každý den a děti jej budou mít 

připraven v miskách (skleněné, nebo plastové s víčkem, které si budou moci děti odnést). 

paní Uxová  

      -     nabídka nápojů se rozšířila 

      -     na ZŠ Závodí byla nabízena i voda s citrónovým sirupem, o kterou byl velký zájem. Mohla  

            by být nabízena častěji? 

- na předchozích jednáních komise bylo dojednáno, že sladké sirupy nabízeny nebudou, proto 

by měl být dětem nabízen pouze hořký, sladký a bylinkový čaj a voda. Sirupem by měl být 

pouze přislazován čaj. 

Mgr. Herold  

- jídla se oproti červnu velmi zlepšila 

- bylinkový čaj je chutný, ostatní čaje jsou bez chuti 

- bylinkový čaj je často příliš horký, děti by se mohly spálit 

Mgr. Kittelová  

- požadavky rodičů a zaměstnanců školy: - zařazovat více čerstvé zeleniny 

                                                                       - zvážit zlevnění doplňkové zeleniny 

                                                                       - jedno bezmasé (dietnější) jídlo každý den 

                                                                       - snížit výběr jídel ze 3 na 2 a zaměřit se na lepší  

                                                                         kvalitu 

p. Konstantinidis – do budoucna by se měla používat většinou čerstvá zelenina 

Mgr. Herold – ze třech jídel může být těžko jedno dietní. Pokud je potřeba, snaží se kuchařky  

                        vyjít rodičům vstříc a jídla dětem různě upraví (nemastí …) 

p. Hásek -  většinou je jedno z jídel bezmasé, nebo s malým množstvím masa 

pí.Perglerová – možnost snížení nabídky jídel již komise projednávala. Většina rodičů je ale  

                         s nabídkou třech jídel spokojena. 

Mgr. Herold – snížení výběru také navrhoval, ale vzhledem ke zlepšení již není potřeba nabídku  

                        snižovat 

 



                                                                   

Různé: 

 Od minulého jednání komise již neprobíhá rotace kuchařů po jednotlivých provozech. 

 Členové komise, kteří mají zdravotní průkaz mohou kdykoliv přijít do ŠJ, ohlásit se vedoucí 

a jít se podívat přímo do provozu kuchyně. Před prohlídkou obdrží každý jednorázový plášť a 

síťku na vlasy. 

 Mgr. Herold – občas je opět cítit zápach z lapolu na 2. ZŠ. Kdo bude řešit opravu 

odvětrávání, které je chybně napojeno? 

      Paní Perglerová i Mgr. Herold budou řešit na MěÚ. 

     Po dokončení rekonstrukce ulice Kolárova zajistí Scolarest vyvezení lapolu. 

Závěry z jednání: 

 zlepšit chuť sladkého a hořkého čaje 

 Scolarest zdokumentuje další předávání cen akce „Jíme s Barvožroutem“. Fotografie budou 

předány ředitelům škol, kteří je zveřejní na webových stránkách škol. 

 členové komise budou provádět pravidelné kontroly v jídelnách, především během prvního 

týdne v měsíci, kdy mají možnost porovnat stejná jídla uvařená v obou kuchyních 

Domluveny byly následující kontroly: 2.11. – pí. Trojanová 

                                                              3.11. – pí. Wagnerová, Mgr. Kittelová 

                                                              4.11. – pí. Šlajerová 

                                                              5.11. – pí. Wagnerová, Perglerová a Mgr. Kittelová 

Kdykoliv i mimo výše uvedené dny mohou navštívit jídelny i ostatní členové komise.  

 Bude vyvoláno jednání, kdo zajistí opravu odvětrání lapolu. 

 Po dokončení rekonstrukce ulice Kolárova zajistí Scolarest vyvezení lapolu. 

 Další jednání komise se uskuteční 2.2.2015. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


