
 

 

 

 

Zápis 
 
z jednání stravovací komise, které se konalo dne 27. 2. 2023 od 15,30 hodin ve školní jídelně 
na 2. základní škole a mateřské škole Beroun 

Přítomni:  
Josef Hásek – Primirest - zařízení školního stravování spol. s.r.o. 
Andreas Konstantinidis - Primirest - zařízení školního stravování spol. s.r.o. 
Mgr. Renáta Šlajerová Botheová - ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.  
Mgr. Jana Korecká - Jungmannova ZŠ Beroun 
Květa Hrbáčková - ZŠ Beroun – Závodí 
Mgr. Jana Radová – ZŠ Beroun – Závodí 
Martina Šedivá - 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Valerie Pechová – MěÚ Beroun 

Hosté: 
Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města 
Mgr. Květuše Slavíková – vedoucí OŠVA MěÚ Beroun 
Mgr. Hana Kozohorská – ředitelka ZŠ Beroun – Závodí 

Omluveni:  
Ing. Daniel Jaroš – ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 
Veronika Bejlková – 2. ZŠ a MŠ Beroun 
Mgr. Jana Korecká - Jungmannova ZŠ Beroun 

Jednání 

 
Objednávkový systém  

 
Od 1. 4. 2023 přechází všechny berounské školní jídelny na objednávkový systém. Komplexní 
informace týkající se přechodu na objednávkový systém jsou v příloze. 

Další inovací firmy Primirest - zařízení školního stravování spol. s. r.o. - zařízení školního 
stravování spol. s r.o. by měla být mobilní aplikace a možnost dobíjet kredit na čip pomocí 
platební brány. Obě tyto novinky jsou momentálně v pilotním programu. 
 

Poznatky z kontrol jídelen  
 
Odbor školství a volnočasových aktivit (OŠVA) a zástupci MěÚ se zúčastnili ochutnávek. Cca 2x 
měsíčně a hodnotí všechny školní jídelny v jeden den, jehož výsledky zaznamenávají do 
elektronického formuláře. 

Při kontrolách od minulého jednání komise, kterých se účastnil místostarosta Mgr. Tomčo, 
předseda komise Ing. Jaroš a pracovnice OŠVA byla zjištěna některá pochybení týkající čistoty 
a hygieny (špinavé stoly, příbory, nepořádek na podlaze – Jungmannova základní škola). 



 

 

 

Jungmannova ZŠ - bylo doporučeno, aby prostor, kde jsou momentálně umístěny nádoby 
s pitím, byl rozšířen o další stůl a předešlo se tak stávající situaci, kdy jsou sklenice umístěny 
skoro na zemi. 

Celkově byla jídla hodnocena jako chutná, rozdíly mezi jednotlivými jídelnami zjištěny nebyly. 

Paní Šedivá zmínila, že při její ochutnávce byla velmi nespokojena s kvalitou jídla, hygienické 
podmínky hodnotila jako dobré. 

Dodatečně doplněno: Ing. Daniel Jaroš, který se setkání nemohl zúčastnit a byl řádně 
omluven: Upozorňuje v rámci svých ochutnávek, na teplotu podávaných jídel na základní škola 
Wagnerova, kterou hodnotí jako nedostatečnou. 
 

Ostatní 

Jednání komise se zúčastnila Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka ZŠ Beroun – Závodí, kde se 
v současné době řeší stížnost na pracovnici Primirest - zařízení školního stravování spol. s.r.o., 
která by měla plnit funkci dozoru ve školní jídelně. Zástupci Primirest - zařízení školního 
stravování spol. s.r.o. byli o dané situaci informováni a bylo přislíbeno, že dojde k zjednání 
nápravy. 

Dále byl dán podnět firmě Primirest - zařízení školního stravování spol. s.r.o. k doplňkovému 
programu, zda by bylo možné sjednotit nabídku doplňkového programu ve všech školních 
jídelnách. 

Mgr. Botheová Šlajerová pochválila personál ŠJ Wagnerovo nám. za vstřícnost a ochotu 
v případě sladkého jídla, které je ve školní jídelně ZŠ Wagnerova 2x za měsíc, vždy ve středu. 

Dále nabídla, že by při hodinách informatiky mohli žáci ZŠ Wagnerova také vyplnit hodnotící 
formulář, na základě svých ochutnávek a výsledky elektronicky odeslat na odbor školství a 
volnočasových aktivit. 

Pan Hásek uvedl, že od průběhu března se začne zařazovat hovězí maso v bio kvalitě do všech 
jídelen, bližší informace jsou uvedeny v příloze. 

Dále uvádí, že je nově navázána spolupráce s občanským sdružením Červený kříž a nastavují se 
pravidla pro darování nevydaných jídel, která mohou být darována potřebným. 
 

Závěry z jednání 

Většina členů komise se shodla, že nadále dochází ke zlepšování kvality a chutě podávaných 
jídel. 

Primirest - zařízení školního stravování spol. s.r.o. zašle komplexní informace týkající se 
přechodu na objednávkový systém, pracovnice odboru školství přepošle tyto informace na 
všechny základní školy a tyto informace budou také umístěny na webu města. 

Další jednání stravovací komise se uskuteční 29. 5. 2023 od 15,30 hodin ve školní jídelně na 
základní škola, Beroun - Závodí. 

  Přechod na rezervační systém bude projednán s vedením města. 
 
 
 Vypracovala: Valerie Pechová 


