Zápis
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 8. ledna 2018 od 15,30 hodin ve školní výdejně na
ZŠ Beroun - Závodí
Přítomni:
Mgr. Olga Horáková - Jungmannova ZŠ Beroun
Mgr. Alena Kittelová - Jungmannova ZŠ Beroun
Mgr. Pavel Herold – 2. ZŠ a MŠ Beroun
Lenka Filipová – 2. ZŠ a MŠ Beroun
Monika Brenner – 2. ZŠ a MŠ Beroun
Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.
Martina Macháčková – ZŠ Beroun - Závodí
Andreas Konstantinidis – Scolarest spol. s r.o.
Josef Hásek – Scolarest spol. s r.o.
Ilona Perglerová – MěÚ Beroun
Nepřítomni:
Mgr. Emil Šnaidauf - ZŠ Beroun – Závodí
Program:
1. Poznatky z kontrol jídelen
2. Různé
3. Závěry z jednání
Jednání
Mgr. Horáková přivítala všechny přítomné, popřála všem k novému roku a zahájila jednání.
Nové členky stravovací komise za 2. ZŠ a MŠ Beroun byly seznámeny s činností komise a způsobem
provádění kontrol školních jídelen.
1. Poznatky z kontrol jídelen
paní Horáková – 2 ochutnávky na ZŠ Wagnerovo nám. 1na JZŠ
- žádné připomínky k chuti a teplotě jídla
- nabídka jídel je široká, nápaditá a to i u pitného režimu
- personál je v obou jídelnách velmi ochotný, příjemný
pan Jaroš – 2 ochutnávky na ZŠ Wagnerovo nám.
- kladně hodnotí rychlost výdeje i v době, kdy bylo v jídelně velké množství dětí
- ochotný personál
- všechna ochutnaná jídla velmi chutná
paní Macháčková - 1 ochutnávka na ZŠ Beroun – Závodí
- všechna ochutnaná jídla slanější
- jídlo nebylo špatné, ale ani nenadchlo
- dle průzkumu mezi rodiči a učiteli se stravování zlepšilo, všichni jsou spokojeni
- vznesla dotaz na počet odebíraných svačinek ve škole, neboť rodiče měli děti odhlašovat,
protože jim svačinky nechutnají (časté pomazánky)
p. Hásek, p. Konstantinidis – svačinek bylo odebíráno 25 a nyní jich je 20. Vzhledem k tzv.
pamlskové vyhlášce je možnost výběru omezená, ale mohou zkusit nabídku svačinek upravit
- vznesla dotaz na možnost stravování dětí s celiakií
p. Hásek – Scolarest nezajišťuje bezlepkovou stravu, neboť nemůže zajistit, že
nedojde ke kontaminaci jídla
- zajišťuje pouze stravu s omezením lepku
- na složení jídelníčku pro tyto děti spolupracuje s rodiči
- pro bližší informace je možno kontaktovat pana Konstantinidise
paní Perglerová – 1 ochutnávka na JZŠ, 1 ochutnávka na ZŠ Wagnerovo nám.

-

všechna ochutnaná jídla velmi chutná, pouze hovězí maso bylo trochu tužší
personál příjemný, ochotný

Mgr. Šlajerová Botheová – pravidelně se stravuje v ZŠ Wagnerovo nám.
- se stravováním je spokojená
- velký zájem je o grilovanou zeleninu a salát cézar, který je ve školní jídelně často nabízen jako
4. jídlo
- vznesla dotaz, z jakého důvodu došlo k výměně vozíků na špinavé nádobí
p. Hásek – tácy na této škole o vozíky drhly, proto byly vyměněny za nové. Jednalo se o
investici Scolarestu ve výši 60.000,-- Kč
Mgr. Kittelová – pravidelně se stravuje na JZŠ
- žáci ani dospělí strávníci si na stravování nestěžují
- pozoruje narůstající počet stravovaných žáků
- velká pochvala personálu
- došlo také ke zlepšení při odebírání špinavého nádobí
p. Hásek – byl navýšen počet vozíků na špinavé nádobí
- 28. 11. 2017 po 6. vyučovací hodině (v 13,45 hodin) byla v nabídce pouze krupicová kaše.
Pracovnice nabídnou dětem náhradu, ale ty již nechtějí čekat.
p. Hásek, p. Konstantinidis – tuto informaci ověří, cca ve 13 hodin je množství jídel na
výdejnách kontrolováno a případně jsou z jídelny dovezeny další porce. Na JZŠ je často při
výdeji také pan Konstantinidis.
- několikrát před vánoci zaznamenala horší brambory (skelné)
Mgr. Herold – pravidelně se stravuje na 2. ZŠ Beroun
- se stravováním je spokojen
- vznesl dotaz, zda na ostatních školách drží učitelé ve školní jídelně dozor
- dle informace ostatních členů komise ve školních jídelnách dozor učitelé nedrží, pouze
s dětmi ze ŠD chodí družinářky. Na JZŠ drží učitelé dozor v chodbě před školní jídelnou.
- v jakém stavu je modernizace ŠJ, o které se hovořilo v loňském roce
p. Hásek – původně se hovořilo o modernizaci výdeje, ale nakonec se uskutečnila modernizace
zázemí kuchyní a výdejen, kam byly mimo jiné zakoupeny nové konvektomaty. Nové vybavení
kuchyní a výdejen si členové mohli prohlédnout při jednání komise v jednotlivých jídelnách.
paní Filipová – 1 ochutnávka na 2. ZŠ Beroun
- ochutnala bramborovou kaši se sekanou, která byla v pořádku. Když si vyzvedávala to samé
jídlo pro nemocného syna, byly v kaši kousky brambor.
p. Konstantinidis – mohlo se to stát v období před vánoci, kdy řešili problém s kvalitou
dodávaných brambor. Brambory jsou do jídelen dodávány oloupané, vakuované od vlastního
dodavatele Scolarestu. Oproti ostatním, takto dodávaným bramborám mají brambory kratší
dobu spotřeby, aby nemusely být nijak upravovány.
- vznesla dotaz, jakým způsobem je připravována rajská polévka, která byla chutná, ale zdálo
se, že je připravená z prášku.
p. Konstantinidis - Scolarest nepoužívá při přípravě polotovary, např. rajská polévka je
připravována z rajčatového základu. U dětí je tato polévka velmi oblíbená.
2. Různé



proběhla diskuse k akci „Ovoce do škol“
Po ukončení jednání si členové komise prohlédli prostory školní výdejny na ZŠ Beroun Závodí

4. Závěry z jednání
 Členové komise vyjádřili spokojenost s chutí jídel i s přístupem personálu v jednotlivých
jídelnách
 Další jednání stravovací komise se uskuteční 26. března 2018 od 15:30 hodin ve školní
jídelně na ZŠ Beroun, Wagnerovo nám
Vypracovala: Perglerová Ilona

