
Z á p i s 
 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne  8. června 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) 

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová –  MěÚ Beroun 

 

Omluveni: 

Mgr. Ivan Kůs, místostarosta města  

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

Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí 

 

Nepřítomni: 

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

Mgr. Jiří Kovanda - ZŠ Beroun – Závodí 

 

 

 

Program: 

1. Poznatky z kontrol jídelen 

2. Průzkum spokojenosti strávníků 

3. „Jíme s Barvožroutem“ 

4. Závěry z jednání 

 

 

 

Jednání   
 

Poznatky z kontrol jídelen 

pí. Perglerová – přednesla poznatky paní Uxové z jednání se skupinkou žáků 9. tříd 

- žáci kladně hodnotí sladká jídla (buchtičky se šodó, žemlovka) 

- chutnají jim i  bramborové šišky s mákem nebo škubánky 

- výhrady mají k rizotu s krabím masem, které jim nechutná. Děti, které mají jinak rizoto rády, 

si rizoto s krabím masem nedají. 

Mgr. Kittelová – na minulém jednání ji zastoupil Mgr. Bartoš, který vznesl prosbu, aby třetí jídlo  

             bylo vždy bezmasé. V jídelníčku se občas stále objeví jídla s malým množstvím masa jako  

             zapečený květák se šunkou, pohanka se šunkou a pod. 

- v současné době není na JZŠ bylinkový čaj v termosu, ale je nalitý přímo do skleniček a děti 

o něj potom nemají zájem. Dle informace pracovnic výdejny je termos rozbitý a zatím nebyl 

dodán nový. 

- od minulého jednání byla 8.6.2015 prvně jablíčka rozkrájena na poloviny a ne na menší 

kousky, které bývají již v 11 hodin nahnědlé 

- prosba, zda by mohla být všechna tři jídla déle, neboť ve 13,30, kdy chodí na obědy starší 

žáci, jsou již lepší jídla rozebrána např. 6.5. nebyl smažený karbanátek již ve 12,30 hod. 



p. Hásek – jídla s malým množstvím masa byla v připraveném  jídelníčku  pravděpodobně  

     přehlédnuta 

 -    termos na bylinkový čaj bude nahrazen novým 

       -    žáci nebo jejich rodiče si mohou vybraná jídla zarezervovat na webu Scolarestu. Poté jim  

            bude jídlo rezervováno až do konce výdejní doby. Tento oběd bude uhrazen i v tom případě,   

            že ho neodeberou. 

       -   přístup na web má každý strávník, který si zažádá o přístupové heslo 

      p. Konstantinidis – chybějící jídla mají pracovnice výdejny průběžně doobjednávat. Pokud je jich  

           dostatek v kuchyni, jsou obratem dovezena. Může ale nastat prodleva  při dovozu jídel. 

pí. Wagnerová – musí si děti objednané jídlo pamatovat? 

      p. Hásek – děti si jídlo nemusí pamatovat, stačí, když si nejprve dojdou k pokladně a paní  

           pokladní jim řekne, které jídlo mají objednané 

p. Bureš – na minulém jednání byl informován, že se k přípravě jídel nepoužívá tučné maso. Děti ale            

       stále tvrdí, že je maso na 2.ZŠ tučné a raději si ho neberou. 

       pí. Wagnerová – dříve bývalo maso opravdu tučné, ale nyní je libové 

       p. Konstantinidis – nejčastěji se používá kýta, která je v kuchyni ještě očištěna. Ořezané maso  

           požívá na vývary. 

Mgr. Herold – na jednání sdružení rodičů byly vzneseny následující připomínky: 

       -   čistota táců (vlhké, „nevoní“) 

       -   nevyrovnaná kvalita jídel během týdne 

       -   málo ochucená jídla (upozornil rodiče, že ŠJ nemůže jídla příliš ochutit) 

       p. Konstantinidis – zaměří se na čistotu táců 

           - po umytí by se měly tácy skladovat proložené, aby oschly 

pí. Wagnerová – jídla bez připomínek 

       -    čaje jsou mnohem chutnější 

- několik stížností od maminek -  děti si chtěly vzít polévku, ale byly upozorněny, aby si ji              

                                                          nedávaly, protože je z droždí a ony ji stejně nebudou jíst                                                   

    -  jednání bude prošetřeno 

    -  čaje se připravují na jednotlivých výdejnách 

    -  došlo ke změně dodavatele čaje, je dodáván kvalitnější čaj 

p. Bureš – problémy s tácy jsou v každém stravovacím zařízení, ale je potřeba je řešit 

       -   doporučuje zaměřit se od příštího školního roku na větší čistotu (především tácy)   

pí. Wagnerová – zaměřit se také na čistotu stolů v jídelnách (otírat stoly během přestávek ve výdeji) 

       p. Konstantinidis – během přestávek ve výdeji musí pracovnice umýt nádobí, které se nestihlo  

               umýt během výdeje.  Většina myček má totiž malou kapacitu nebo se do výdejny ani větší               

              myčka  nevejde.  

          -    stoly budou častěji otírány 

 

 

Průzkum spokojenosti strávníků:  

- Scolarest v jednotlivých jídelnách uspořádal průzkum spokojenosti strávníků, jehož výsledky 

byly předány členům stravovací komise 

- společnost 5550 = výsledky ŠJ na ZŠ Wagnerovo nám. a Gymnáziu Beroun 

- společnost 5540 = výsledky ŠJ na 2.ZŠ a MŠ, JZŠ a ZŠ Závodí 

- členové komise navrhli oddělit výsledky za každou jídelnu samostatně a doplnit celkový 

počet strávníků v jednotlivých jídelnách 

- nejspokojenější byli strávníci ze ZŠ Závodí (téměř žádné záporné hodnocení) 

- paní Wagnerová navrhla projednat s panem místostarostou umístění výsledků současného 

průzkumu Scolarestu spolu s výsledky loňské ankety na webových stránkách jednotlivých 

škol 

 



„Jíme s Barvožroutem“: 

- zástupci Scolarestu informovali o tom, že již proběhlo losování výherců akce „Jíme 

s Barvožroutem“ 

- z každé školy bylo vylosováno několik výherců menších cen 

- jednu z hlavních cen vyhrála žákyně 2.ZŠ a MŠ 

- předání výher bylo domluveno na 26.6.2015 v jednotlivých základních školách  

 

Závěry z jednání: 

 Zaměřit se na čistotu táců a stolů v jídelnách. 

 Výsledky ankety Scolarestu rozdělit po jednotlivých výdejnách, doplnit celkové množství 

strávníků (nyní je uveden počet rozdaných a odevzdaných anketních lístků. 

 Projednat zveřejnění výsledků ankety Scolarestu a případně i loňské ankety na webových 

stránkách škol. 

 Další jednání komise se uskuteční 5.10.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


