
Z á p i s 
 

z jednání stravovací komise, které se konalo dne  7. prosince 2015 od 15,30 hodin na MěÚ Beroun 

 

 

Přítomni:  

Romana Wagnerová – Jungmannova ZŠ Beroun 

Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun 

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

Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí 

Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o. 

Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o. 

Ilona Perglerová –  MěÚ Beroun 

 

Omluveni: 

Kamil Bureš - 2. ZŠ a MŠ Beroun (ZŠ) 

Martina Trojanová – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 

Jana Uxová – 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. Situace na ZŠ Wagnerovo nám. 

4. Různé 

5. Závěry z jednání 

 

 

Jednání   
 

Paní Wagnerová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání. 

 

1. Plnění úkolů z minulého jednání 

      Na JZŠ  bylo dokoupeno dostatečné množství nádobí (tácy, příbory, skleničky ... ).             

      V současné době je ho dostatek  i v tom případě, že na oběd přijde najednou více dětí. 

     

2. Poznatky z kontrol jídelen 

pí Šlajerová Botheová   

- zhoršení jídel na ZŠ Wagnerovo nám. (řešeno v samostatném  bodě zápisu) 

- v minulých letech obdržely děti  k Mikuláši perníček, čokoládu apod. Letos byla pokladní 

převlečena za anděla a děti dostaly hořickou trubičku. Vhodnější by bylo něco s tématem 

Mikuláše. 

- návrh na zařazení jednoto „nezdravého“ jídla za měsíc 

p. Hásek – co se týká „zdravých“  jídel,  jsou na Scolarest  přísnější nároky než na ostatní ŠJ 

               - do jídelníčku by se mohl zařadit např. řízek, smažený květák, ale již ne smažený sýr  

                  či hranolky 

Mgr. Šnaidauf  

- postřehy od dětí i učitelů – lepší, chutnější jídla 

                                              -  příjemný, ochotný personál 

                                              -  snaha o zajištění pestřejší nabídky svačin  



- dotaz, zda nedošlo k výměně kuchaře, neboť od začátku školního roku se jídla znatelně 

zlepšila 

- pochvala za výborné houskové knedlíky 

- lepší, kvalitnější omáčky 

- alespoň jedno jídlo by mělo být s masem 

- dříve byly stížnosti na malé porce, ale dnes je již vše v pořádku 

pí Perglerová –  ochutnávka 2.12.2015 na JZŠ 

- všechna ochutnaná jídla dobrá, dobře ochucená, personál příjemný, ochotný 

- přednesla poznatky paní Uxové, která byla omluvena z jednání komise: 

ochutnávka 4.12.2015 – polévka slepičí s nudlemi (nudle i zelenina rozvařené) 

                                    - ostatní jídla bez výhrad 

ochutnávka 7.12.2015 – polévka bez výhrad 

                                    - segedínský guláš, houskový knedlík (maso tuhé, jinak chuťově dobré) 

                                    - krůtí maso s pórkem, rýže – omáčka bez chuti (děti se vyjadřovaly   

                                       tak, že jim to moc nechutnalo) 

                                    - dušená mrkev s hráškem a brambory – bez výhrad 

- nápoje bez výhrad 

- nezaznamenala žádné ohlasy od rodičů ať kladné či záporné 

pí Wagnerová  

- polévky jsou mnohem lepší než bývaly 

- klasické omáčky jsou chutné, ale ostatním (např. omáčka ke špagetám) něco chybí 

- dušená zelenina na kari s rýží = pouze rýže s omáčkou s nepatrným množstvím zeleniny. 

Pokud se jedná o dušenou zeleninu, mělo by jí být v jídle více. 

- při ochutnávce ji dcera upozornila na rozbitou skleničku, o kterou by se mohly děti zranit. 

Pracovnice jídelny ji ihned vyřadily. 

- na JZŠ bývá ve 13.30 občas pouze 1 jídlo a na další musí děti čekat. Ve smlouvě je uvedeno, 

že během poslední ½ hodiny výdeje musí být výběr minimálně ze 2 jídel. 

p. Hásek – ve smlouvě je opravdu uvedena garance 2 jídel během poslední půl hodiny výdeje 

               - prasklé, rozbité a jinak poškozené nádobí má být vyřazeno. Sklenička musela být   

                  přehlédnuta. 

Mgr. Kittelová 

- polévky jsou chutnější 

- pracovníci školy kladně hodnotí zařazení čerstvé krájené  zeleniny do školního programu 

- prosba o oživení jídelníčků, neboť začínají být jednotvárné 

- na JZŠ se stává, že ve 13.00 je ve ŠJ uspokojeno cca 20 dětí a pak již 2 jídla chybí 

p. Konstantinidis 

- byl informován, že na JZŠ během jednoho čtvrtka musely děti čekat cca 5 minut, než bylo 

dovezeno další jídlo 

- na JZŠ je dováženo více obědů, než je počet odebraných obědů (1 měsíc = cca o 1000 obědů 

více) 

- snaha o to, aby od příštího roku byl jídelníček co nejčastěji v následujícím složení: 

   1. omáčka 

   2. jídlo se šťávou  

   3. bezmasé jídlo 

 

 

 

3. Situace na ZŠ Wagnerovo nám. 

pí Wagnerová 

- informace od rodičů ze ZŠ Wagnerovo nám., že dětem ve ŠJ přestalo chutnat 

pí Šlajerová Botheová 



- na ZŠ Wagnerovo nám. došlo v poslední době (cca 3 týdny) ke zhoršení nejen v chuti jídel 

- v pátek 4.12. byla dvě jídla studená již v 11.30  

- dochází ke změnám v jídelníčku, které nejsou dopředu ohlášeny 

- ve čtvrtek  3.12. málo svíčkové omáčky (knedlíků a masa dostatek) 

- dnes bylo také málo obědů ( chyběla ryba i zapečená cuketa), děti musely čekat, než se jídla 

dovařila. Jedno z jídel bylo nahrazeno krupicovou kaší. 

- jednotvárná nabídka polévek (během týdne je vždy  2x zeleninový vývar, 1x masový vývar a 

2x zahuštěná polévka) 

- kdo sestavuje jídelníčky (někdy se opakují podobná jídla během jednoho týdne např. 2 jídla 

se špenátem) 

- nedostatečné množství školního programu pro všechny děti (mrkev) 

- žádost o prověření rozdílných cen svačin. Např. řízek byl jeden den za 5,-- Kč a další již za 

10,-- Kč.  

p. Hásek 

- ve ŠJ na ZŠ Wagnerovo nám. došlo ke změně šéfkuchařky, kdy původní podala výpověď  

- ve stejné době došlo i k technickým problémům, kdy se rozbil konvektomat 

- technické problémy již byly vyřešeny 

- kvalitních šéfkuchařů je nedostatek 

-  v současné době se řeší možnosti, které by vedly ke zlepšení situace ve ŠJ  

- jídelníčky v jednotlivých školách sestavuje šéfkuchař a kontroluje vedoucí 

- složení polévek je dle norem, ve kterých je snaha o omezení masových vývarů 

- nedostatek školního programu bude prověřen 

 

4. Různé 

Akce „Grill Express“ 

- ve všech školních jídelnách (mimo ZŠ Wagnerovo nám.) bude v týdnu od 14.12.2015 

probíhat akce „Grill Express“ 

- na každé škole bude akce pouze jeden den v týdnu dle následujícího přehledu: 

14.12. 2. ZŠ 

15.12. JZŠ 

16.12. Gymnázium 

   17.12.      ZŠ Závodí 

- jídlo v akci bude nad rámec běžné nabídky  

- akční jídlo bude o 10,-- Kč dražší, než je běžný oběd 

- upozornění o vyšší ceně je zveřejněno na jednotlivých školách 

- jedná se o kuřecí gyros, tzaziki a ledový salát v pita chlebu nebo s pečenými bramborami 

Pí Wagnerová upozornila na delší neúčast paní Trojanové na jednáních komise. Nutno prověřit, zda 

bude nadále v komisi pracovat, případně zajistit jejího náhradníka. 

 

5. Závěry z jednání: 

 Zaměřit se na dodržování bodu 2.5. smlouvy, ve kterém je uvedeno, že během poslední ½ 

hodiny výdeje mohou být k dispozici pouze 2 hlavní jídla 

 Sledovat situaci na ZŠ Wagnerovo náměstí 

 31.12.2015 = termín pro stabilizaci situace na ZŠ Wagnerovo nám.   

 Oživení jídelníčků 

 Další jednání komise se uskuteční 8.2.2016. 

 

 

Vypracovala: Perglerová Ilona 


