
Z á p i s 
 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne  9.2.2015 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 

Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

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

Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí 

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová –  MěÚ Beroun 

 

Omluveni: 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

Mgr. Jiří Kovanda - ZŠ Beroun - Závodí 

 

Nepřítomna: 

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

 

 

 

Program: 

1. Plnění úkolů z minulého jednání 

2. Poznatky z kontrol jídelen 

3. Školní program 

4. Různé 

5. Závěry z jednání 

 

 

 

Jednání   
 

Plnění úkolů z minulého jednání 

 Probíhaly ochutnávky jídel členy stravovací komise. 

 Školní program je od ledna každý den. 

 Ne vždy došlo ke zlepšení chuti sladkého a především hořkého čaje. 

 Byla provedena rekonstrukce odvětrání lapolu na 2. ZŠ. 

 

 

Poznatky z kontrol jídelen 

p. Uxová – 6.2.2014 

-    ochutnaná jídla bez výhrad 

- nabídka čajů na ZŠ Závodí je dostačující (hořký, sladký čaj, voda s citronem) 

Mgr. Šlajerová  

- leden – velká pochvala svíčkové na JZŠ, která byla mnohem chutnější než na ZŠ Wag. nám. 

- únor – ochutnána pouze jídla na ZŠ Wagnerovo nám. 

              - jídla bez výhrad  



p. Perglerová – 3.2.2015 

- polévka mnohem chutnější na JZŠ 

- ostatní jídla chuťově srovnatelná, rozdíl je např. v podávání jídel (na ZŠ Wag. nám. špagety 

promíchány s omáčkou, na JZŠ podáváno samostatně)  

- zeleninový řízek s pohankou chutný na obou ŠJ, na JZŠ se zdál více mastný (přeprava, jiný 

způsob přípravy ?) 

- na JZŠ slabý (bezbarvý) čaj 

p. Wagnerová – ochutnávek se účastnila společně s paní Trojanovou 

- ochutnaná jídla bez výhrad, pouze pozorují rozdíl ve smažených jídlech jako je např. 

holandský řízek, sekaný řízek a pod. 

Na ZŠ Wagnerovo nám. jsou chutnější, na JZŠ budí dojem polotovaru. 

p. Konstantinidis – suroviny jsou v obou kuchyních stejné 

                            -  navrhl, že po dohodě může jít ochutnat obdobná jídla společně s členkami  

                                komise 

- hořké a sladké čaje jsou neustále lepší na ZŠ Wagnerovo nám., bylinkový je chutný na obou 

školách 

- výborný linecký koláč na JZŠ 

Mgr. Herold  

- kvalita čaje stále není v pořádku 

- jídla bez připomínek 

- jaký je zájem o snídaně a svačiny?  Dle jeho názoru si snídaně a svačiny kupují většinou 

pouze ty žáci, kteří chodí do školy kolem ŠJ.  

p. Konstantinidis – na 2. ZŠ je oproti ostatním školám zájem menší. Příčinou je asi opravdu 

umístění ŠJ mimo hlavní budovu školy. V ostatních školách si žáci chodí kupovat svačiny 

nejenom před školní výukou, ale i během velké přestávky, neboť se nemusejí přezouvat. 

Mgr. Šlajerová – 2. ZŠ je jediná škola, kde se žáci musí při přechodu do ŠJ přezouvat, neboť 

je jídelna v samostatné budově 

p. Bureš  

      -    je určena receptura na přesnou přípravu čaje? 

           p. Konstantinidis – u každého druhu čaje je přesně určeno kolik čaje je potřeba                                            

                                          k přípravě určitého množství nápoje  

- problém může nastat při rozlévání čaje pro jednotlivé výdejny  

 Mgr. Kittelová  

- jídla bez připomínek (došlo k velkému zlepšení) 

- problémy vidí ve školním programu  

- na JZŠ během výdeje došel čaj a musel být dovezen z 2. ZŠ. Nebylo by možné, aby byl čaj 

připravován přímo ve výdejnách? 

- často dochází k tomu, že již není jídlo č. 3 a musí se doobjednávat 

p. Wagnerová  

-    potvrzuje tvrzení Mgr. Kittelové, kdy na JZŠ došly fazole, které byly po doobjednání dodány 

Mgr. Šlajerová  

-    fazolí bylo málo i na ZŠ Wagner. nám. 

 

 

Školní program: 

- od ledna 2015 je školní program každý den  (dříve 2x za týden) 

Mgr. Kittelová  

- jednou z nabídek jsou např. krájená jablíčka, která po nějakém čase zhnědnou a děti si je pak 

neberou 

- vhodnější by bylo dát dětem jablko celé a další dni již nic nedávat 

 



p.Trojanová  

-    upozornila také na malé množství okurkového salátu, kdy na ZŠ Wag.nám. měly děti   

      v mističce např. 1-2 kolečka okurky 

p. Wagnerová  

-    v nabídce byl také ovocný salát (dýňový, broskvový kompot, do kterého byly přidány kousky     

     pomeranče) 

p. Konstantinidis  

- o školní program zatím velký zájem není, děti musejí být upozorňovány, aby si jej vzaly 

- v současné době probíhá zkušební provoz školního programu, který bude vyhodnocen. 

Případné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. 

- váha školního programu by měla být 50 g 

- např. jablka jsou těžší a proto se podávala krájená 

- v současné době jsou nakoupeny kráječe, aby pracovnice ve výdejnách mohly jablka 

průběžně dokrajovat 

- příprava salátů je časově velmi náročná, proto byl kompot použit jako základ, do kterého měl 

být přidán čerstvý pomeranč a hroznové víno. Bohužel víno nebylo dodáno. 

- snaha o častější zařazování čerstvého ovoce a zeleniny do školního programu 

p. Bureš 

- kontroluje někdo, zda se vydává pouze 50 g škol. programu? 

- vydávané množství  je průběžně monitorováno 

 

 

Různé: 

 na přelomu roku proběhla rekonstrukce školní výdejny na ZŠ Závodí 

 na 2. ZŠ proběhla rekonstrukce odvětrání lapolu. V současné době je lapol bez zápachu. 

            V případě potřeby je možné rozšířit dobu, kdy je pohon v provozu. 

 1. týden v březnu = týden thajské kuchyně  

-   po celý týden budou v nabídce 3 standardní  jídla a navíc jedno jídlo thajské 

-   1–2 x během tohoto týdne bude v každé výdejně vydávat jídlo i thajský kuchař, který bude  

    jídlo připravovat. 

 na webových stránkách JZŠ není zveřejněn jídelníček na aktuální týden  

p. Konstantinidis – jídelníček byl předán panu řediteli, v jídelně je vyvěšen 

p. Kittelová -  upozorní p. ředitele 

 

 

Závěry z jednání: 

 Stravovací komise konstatuje, že došlo k výraznému zlepšení jídel. 

 Stravovací komise bere na vědomí školní program s tím, že během 1 – 2 měsíců budou 

odstraňovány jeho případné nedostatky. 

 Členové stravovací komise kladně hodnotí spolupráci s panem Konstantinidisem. 

 Stravovací komise doporučuje, aby se čaje připravovaly přímo v jednotlivých výdejnách. 

 „Společné vaření“ (obě kuchyně vaří dle stejného jídelníčku) proběhne v následujících 

termínech:            2.-6.3.2015 

                                         7.-10.4.2015 

 Další jednání komise se uskuteční 13.4.2015. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


