V Litni 25.11.2022

Zápis z jednání stravovací komise ze dne 12.11.2021
Přítomni:
Scolarest: Josef Hásek, Andreas Konstantinidis
MŠ Liteň: Aneta Pertlová
ZŠ Liteň: Iveta Černá, Ema Malá
ZŠ Našeškola Liteň: Jana Havlíčková, Líba Václavíková
Rodiče: Ivana Střelecká, Tereza Vinšová, Helena Dubnová, Štefan Slovinský
MÚ Liteň: Zdeněk Moureček
Mateřská školka, dovoz jídel:
•

Na jídelníček nezařazovat kus-kus.

•

Více zařazovat brambory.

•

Přesněji rozepisovat gramáže na dodacím listu.

•

Nad rámec jídelního lístku bude ze strany Scolarestu dodáváno navíc každé:
o Pondělí – 2x 250g másla, celý krájený chléb, balení kukuřičných lupínků, jablka -4kg
o Středa – celý krájený chléb, mrkev -4 kg (případně si školka upřesní jaké chce ovoce
nebo zeleninu).

•

Scolarest – nabídl v případě nemoci p. kuchařky výpomoc s výdejem jídel v mateřské školce.

Základní školy, výdej na jídelně:
•

Doplněk k jídlu – diskutovaná velikost v současnosti je velikost doplňku k jídlu 50g/denně –
nabízeno 5x v týdnu (zelenina, ovoce, zeleninový salát, mléčný dezert, moučník).

•

Domluveno zařazení doplňku k jídlu 3x v týdnu ve větší gramáži (ovoce, mléčný dezert,
moučník).

•

Velikosti porcí – odpovídají vyhlášce o školním stravování, ze strany škol pocit že žáci
dostávají malé porce, domluveno převážení porcí.

•

Ke konci výdeje nebylo jídlo objednané jídlo – bude prověřeno, aby je již neopakovalo.

•

Chuť jídel a kvalita – dle zástupců ZŠ není jídlo dobré ani kvalitní, konkrétně upozorněno
pouze na mrkvovou polévku v Září.

•

Komunikace personálu – výrazné zlepšení.

•

Členové stravovací komise a případně rodiče mohou provést ochutnávku jídel, poté musí do
knihy ochutnávek napsat zhodnocení.

•

Brambory – údajně špatná chuť, během Prosince bude vyzkoušen nový dodavatel brambor,
všichni členové stravovací komise provedou ochutnávku brambor.

•

Dotazy ohledně vyúčtování a plateb zasílat prostřednictvím portálu
www.novymujscolarest.cz

•

V průběhu měsíce Listopadu bude zřízena Facebook skupina, kde budou fotky svačinek a
jídel.

•

Gramáže ve školní jídelně dle koeficientu – viz. příloha č.1

Příští termín stravovací komise: čtvrtek 27.1.2022 od 15.00 v jídelně Scolarest.

V případě připomínek jsem Vám k dispozici.
V úctě
Bc. Josef Hásek
regionální ředitel provozu

