
Z á p i s 
 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne  13.4.2015 od 15,30 hodin na MěÚ Beroun 

 

 

 

Přítomni:  

Romana Wagnerová – Jungmannova ZŠ Beroun 

Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová –  MěÚ Beroun 

Mgr. Jiří Kovanda - ZŠ Beroun – Závodí 

Mgr. Jiří Bartoš - Jungmannova ZŠ Beroun 

 

Omluveni: 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

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 

 

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. 

 Došlo ke zlepšení chuti čaje, který je již připravován v jednotlivých výdejnách. 

 Kladné hodnocení thajského týdne. 

 

 

Poznatky z kontrol jídelen 

p. Wagnerová – JZŠ a ZŠ Wagnerovo nám. 

-    ochutnaná jídla bez výhrad, srovnatelná 

- u čajů došlo ke zlepšení 

- na ZŠ Wagnerovo nám. byla v nabídce nápojů i zázvorová limonáda 

p. Perglerová – JZŠ a ZŠ Wagnerovo nám. 

-    ochutnaná jídla bez výhrad, srovnatelná  



p. Bureš – 2.ZŠ a MŠ 

     -    jídla bez výhrad 

     -    spokojenost s thajskými jídly 

     -    děti z 1.tříd, které maso běžně jedí, si ve školní jídelně často masou neberou. Stěžují si, že je  

      maso tučné. Bylo by vhodné zaměřit se na lepší výběr masa.    

           p. Konstantinidis – řešilo se již v minulosti, v současné době se z vepřového používá pouze  

                                          kýta 

 Mgr. Bartoš – pochvala za větší množství čerstvé zeleniny (syrová i teplá) 

              -  došlo také ke zlepšení polévek       

              -  bohatá nabídka nápojů 

              -  doporučuje učitelům, aby informovali děti, že došlo ke zlepšení jídel 

              -  jedno ze tří jídel je vždy téměř bezmasé, vhodnější by bylo, kdyby bylo úplně bez masa 

              -  celkově je vidět výrazné zlepšení, nabídka jídel je pestřejší, zařazována jsou i   

                  experimentální jídla             

p. Wagnerová – lze pozorovat zlepšení ve větším zájmu dětí o školní stravování? 

               p. Konstantinidis – počet odebraných obědů je o něco vyšší 

p. Konstantinidis  informoval o dotazu paní Uxové na thajský týden. Jednalo se o zajímavou akci, ale                      

               rodiče ze ZŠ Závodí by zajímalo, proč ve všech základních školách probíhala tato akce 2x                        

               v týdnu, pouze na ZŠ Beroun – Závodí jen 1x. 

Momentálně nebylo možné pokrýt celý region Beroun, přednost měly větší ZŠ. Na čtvrtek a 

pátek chyběl jeden asijský kuchař a proto na ZŠ Beroun - Závodí bylo jeden den dodáno 

pouze jídlo, které vydávala pracovnice výdejny. Obdobné akce se budou opakovat a ZŠ 

Beroun - Závodí to bude vynahrazeno. 

 

 

Školní program:  

p. Bureš - pozoruje malý zájem dětí o školní program, kuchaři by je měli upozorňovat, případně jim        

                 ho dávat přímo na tác 

Mgr. Kovanda – na ZŠ Závodí dává kuchařka školní program dětem přímo na tác, nebo je upozorní,  

                 aby si ho vzaly 

p. Wagnerová – na JZŠ je u školního programu cedulka s nápisem „v ceně oběda“ 

p. Konstantinidis – děti si na školní program stále zvykají 

              -  jedna porce školního programu má mít min. 50g, v nabídce jsou různé saláty, moučníky,  

                 ovoce, jogurty a pod. 

              -  největší zájem je o moučníky, které nemohou být příliš často, neboť by ve spotřebním  

                 koši bylo překročeno množství cukru 

              -  kuchařky by měly děti na školní program upozorňovat 

              -  na 2.ZŠ a MŠ bude školní program přesunut na viditelné místo k pokladně, tak jak je to i   

                 v jiných výdejnách 

 Mgr. Bartoš – salát je většinou čerstvá zelenina se sladkou zálivkou 

               - navrhuje doplnit saláty o různé dresingy, kterými by si děti mohly saláty sami dochucovat    

               p. Konstantinidis – zkušebně lze takto připravené saláty zařadit, dresingy by nepoužíval  

              kupované, ale připravené v jídelně 

p. Bureš – dresingy by nechal také samostatně, neboť malé dětí sní spíše samotnou zeleninu  

Mgr. Bartoš - místo několika měsíčků jablka by bylo vhodnější dávat ½ jablka v celku, aby si ho děti   

                 mohli odnést. Několik menších kousků se hůře odnáší. 

               - vzhledem k malému množství, jsou mističky často naplněny jen z části, takže je děti  

                 v nabídce přehlédnou         

 

 

 



 

Různé: 

 Dle novely vyhlášky o školním stravování mohou školní jídelny vařit i dietní stravu. Žádost 

o přípravu dietní stravy je nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře. 

Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel v tomto případě 

provádí nutriční terapeut. MŠMT vydává seznam garantujících nutričních terapeutů. 

p. Perglerová – bude Scolarest dietní stavu připravovat? Jak bude mít zajištěného nutričního  

                         terapeuta? 

p. Konstantinidis – dietní stravování bude Scolarest zajišťovat 

                            -  Scolarest bude mít pro všechny provozy vlastního nutričního terapeuta,   

                               který bude zařazen do seznamu garantujících nutričních terapeutů 

 P. Konstantinidis informoval přítomné o anketě, která probíhala v základních školách. 

-  anketu připravila společnost Scolarest 

-   jednotlivé hlasovací lístky byly slosovatelné (3 obědy zdarma, 2 obědy zdarma apod.) 

-   anketní lístky byly dětem k dispozici v jednotlivých výdejnách u pokladny 

-   e-mailem byly o anketě informováni ředitelé ZŠ 

-   v současné době se anketa vyhodnocuje a její výsledky budou členům sděleny na příštím  

    jednání komise. 

Mgr. Bartoš – JZŠ tuto informaci neobdržela 

p. Konstantinidis – zasílal informaci na všechny ZŠ, je možné že došlo k nedopatření a na 

školu informace nedorazila 

 Během víkendu bude probíhat výměna oken ve ŠJ na 2.ZŠ a MŠ. V pondělí bude ŠJ již 

v provozu. 

 P. Konstantinidis požádal, zda by bylo možné zrušit společné vaření jídelen. Vzhledem 

k tomu, že se v sestavení jídelníčku na tyto týdny jednotlivé kuchyně střídají, nastávají 

problémy se sestavováním jídelníčků na ostatní týdny. 

Členové komise mohou provádět ochutnávky jídel kdykoliv během celého měsíce. 

 

 

Závěry z jednání: 

 Stravovací komise konstatuje, že došlo nejenom k výraznému zlepšení jídel, ale také nabídky 

nápojů a v současné době se zlepšila i kvalita nabízených čajů. 

 Stravovací komise kladně hodnotí Dny thajské kuchyně. 

 Na základě výrazného zlepšení jídel upouští stravovací komise od společného vaření, kdy 

vždy 1. týden v měsíci vařily obě kuchyně dle stejného jídelníčku. 

      Členové stravovací komise budou provádět kontroly ve všech kuchyních samostatně během  

            celého měsíce.  

 Další jednání komise se uskuteční 8.6.2015. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


