Zápis
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 5. října 2015 od 15,30 hodin na MěÚ Beroun
Přítomni:
Romana Wagnerová – Jungmannova ZŠ Beroun
Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun
Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ)
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o.
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o.
Jiří Karmazín – Scolarest spol. s r.o., provozní ředitel
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun
Omluveni:
Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.
Jana Uxová – ZŠ Beroun - Závodí
Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí
Nepřítomni:
Petra Čapková – 2. ZŠ a MŠ Beroun (MŠ)
Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun

Program:
1. Plnění úkolů z minulého jednání
2. Poznatky z kontrol jídelen
3. Různé
4. Závěry z jednání
Jednání
Paní Wagnerová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.
Pan Hásek představil pana Jiřího Karmazína, provozního ředitele Scolarestu, který se jednání komise
zúčastnil jako host.
1. Plnění úkolů z minulého jednání
Úkol z minulého jednání - zaměřit se na čistotu táců ve ŠJ
p. Konstantinidis – k umývání táců se používá dezinfekční roztok
- do jídelen jsou dokupovány další tácy
2. Poznatky z kontrol jídelen
pí. Perglerová – ochutnávka 2.10.2015 na JZŠ
- všechna ochutnaná jídla dobrá, dobře ochucená, personál příjemný, ochotný
- přednesla poznatky Mgr. Šnaidaufa a paní Uxové, kteří byli omluveni z jednání komise:
Mgr. Šnaidauf
- došlo ke zlepšení jídel
- spokojenost s personálním obsazením na ZŠ Závodí, personál je ochotný,
vstřícný
- žádné stížnosti od rodičů, zaměstnanců školy
- žádné problémy při výdeji

pí. Uxová – ochutnávka 5.10.2015 na ZŠ Závodí
- personál milý, vstřícný
- polévka dobrá, bez výhrad
- hlavní jídlo „švýcarské brambory“ – není si jistá, zda je toto jídlo vhodné zejména pro
mladší děti 1. stupně (výhrady ke slanině), celkově jídlo dost slané
- ostatní jídla a nápoje bez výhrad
pí. Šlajerová Botheová– ochutnávka 2.10.2015 na JZŠ
- jídla bez výhrad
- připomínka ke složení jídel (sladké jídlo – škubánky + moučník)
- nezařazovat do jídelníčku sladké jídlo pokud je jako školní program moučník
pí. Wagnerová
- začátkem září jídla horší, ale nyní již vše v pořádku
- 18.9. – tužší kousek masa
- bylinkové čaje byly v konvicích dost horké, ale po upozornění kuchařek se to již
neopakovalo
- 2.10. – všechna jídla chutná
- celkově došlo ke zlepšení chuti čaje
p. Hásek – z vepřového masa se používá pouze zadní kýta
Mgr. Kittelová
- začátkem září měla také pocit, že se jídla zhoršila, ale nyní je vše v pořádku
- občas je ve sladkém čaji na JZŠ cítit med (druh čaje, přislazený medem?). Některé děti
mohou být na med alergické a proto by bylo vhodné takovýto čaj označit.
- 2x během září ve 13.30 již nebyla žádná z nabízených jídel (nebylo kompletní jídlo).
Kuchařky sice jídla objednaly, ale děti na oběd již nečekaly. Bylo by vhodné jídla
doobjednávat včas.
p. Hásek – požádal o zaslání termínů, kdy k tomu došlo, aby mohla být tato záležitost
prověřena
p. Bureš
- kvalita jídel na 2.ZŠ bez připomínek
3. Různé


dlouhé fronty při výdeji jídel

Mgr. Kittelová – na JZŠ bývají 2x v týdnu (pondělí, středa) dlouhé fronty, je nedostatek táců,
příborů, skleniček apod.
- nebylo by vhodné posílit počet pracovnic v době od 12.00 do 14.00 hod. nebo dokoupit další
myčku nádobí?
p.Konstantinidis – příbory, skleničky již byly dokoupeny, tácy jsou dokupovány průběžně
p. Karmazín – každá kuchyně má svou kapacitu („průchodnost“)
- jedná se spíše o problém ředitelů škol, neboť pauzu na oběd má mnoho tříd najednou
Mgr. Kittelová - rozvrhy se již měnit nemohou
- školní družiny na JZŠ nechodí na obědy všechny najednou, ale postupně
- dnes bylo na obědě obzvlášť hodně dětí najednou a pracovnice vše zvládaly
p. Bureš – navrhuje zkontrolovat, zda během výdeje nejsou nějaká hluchá místa, nebo zda se
nedělá něco neefektivně
pí. Perglerová – v loňském roce byl tento problém na ZŠ Závodí
pí. Šlajerová Botheová – na ZŠ Wagnerovo nám. bývají větší fronty ve čtvrtek
- na předešlém pracovišti chodili žáci na obědy během celé hodiny, zde chodí všichni
najednou hned po zvonění



Složení jídelníčků

pí. Wagnerová - při minulých jednáních bylo dojednáno, že 3. jídlo bude úplně bez masa, ale
stále je v něm občas kousek šunky, slaniny apod.
- během minulého roku obdrželi členové komise od výživové poradkyně přehled, kolikrát
měsíčně by se v jídelníčku mělo opakovat určité jídlo. Např. sladké jídlo by dle tohoto
přehledu mělo být max. 2x za měsíc. V současné době je do jídelníčku sladké jídlo
zařazováno opět cca 1x týdně.
p. Karmazín – 3. jídlo bude v jídelníčku vždy bezmasé
- zařazení jednoho sladkého jídla týdně bylo konzultováno s pracovníky pro výživu
- nelze srovnávat jídelníček dětí a dospělých. Oproti dospělým mají děti dostatek pohybu, aby
mohly mít sladké jídlo 1x týdně.
- dle plnění spotřebního koše je Scolarest na spodní hranici možného množství cukru v jídlech


Školní program

zpočátku problémy s množstvím a nezájmem strávníků
přesné množství je určeno převážením několika vzorových misek, podle kterých jsou pak
připravovány ostatní
- děti už si na školní program zvykly a berou si ho samy, případně jsou na něj upozorňovány
- ovoce, jogurty ze školního programu se již nenachází poházené po okolí školy
pí. Šlajerová Botheová – na ZŠ Wagnerovo nám. není nevydaný školní program vyhozen, ale na
konci výdeje je rozdán posledním dětem
p. Bureš – jak je to se zálivkami na saláty?
p. Konstantinidis – zálivky by se na saláty musely dávat až těsně před výdejem, což je problém
pí. Wagnerová – nemohly by si děti dávat zálivky na saláty samy?
p. Karmazín – v tom případě by děti používaly zálivku ke všem jídlům a jedly by např.
brambory se zálivkou k salátu
-



Snídaně, svačiny

-

o snídaně a svačiny je ve školách zájem
snídaně jsou nabízeny na ZŠ Wagnerovo nám. a na 2.ZŠ. Na 2.ZŠ je o ně o něco menší
zájem, který je způsoben umístěním ŠJ mimo hlavní budovu školy.
na JZŠ a ZŠ Závodí jsou vydávány svačiny
svačiny jsou připravované přímo v jídelnách, nebo se dováží z ostatních jídelen



Nápoje

p. Konstantinidis – čaje se již vaří přímo v jednotlivých školních jídelnách
- mimo čajů je dětem k dispozici také voda, ve které je citron, okurka apod.
pí. Šlajerová Botheová – pozoruje, že děti často pijí pouze vodu
Závěry z jednání:
 Stravovací komise navrhuje projednat s řediteli škol:
1) aby dle svých možností zajistili, aby na obědy nechodily všechny děti najednou ihned po
zvonění, ale průběžně během celé hodiny
2) aby při sestavování rozvrhů počítali také s kapacitou („průchodností“) jednotlivých
jídelen
 3. jídlo z jídelníčku bude vždy bezmasé.
 Během jednoho dne nebude do jídelníčku zařazováno sladké jídlo a jako školní program
moučník.
 U čajů v jednotlivých jídelnách bude popisek o jaký čaj se jedná.
 Další jednání komise se uskuteční 7.12.2015.
Vypracovala: Perglerová Ilona

