
CO VÁM NABÍZÍME

Připravujeme  pouze  čerstvou a vyváže-
nou stravu z kvalitních a prověřených 
surovin. Produkty, které jsme vyvinu-
li pro školní stravování, mají snížený  
obsah solí a neobsahují žádné přidané 
konzervační látky.

● OBĚDOVÉ MENU SE SKLÁDÁ Z: 
 polévky, hlavního jídla, nápoje,  
 doplňku stravy (zeleninový salát, 
 ovocný kompot, ovoce, mléčný  
 výrobek nebo dezert)
● dále nabízíme dopolední a odpolední 
 svačinky - obložené čerstvé pečivo,  
 ovoce, zeleninu, čerstvé pomazánky,  
 cereálie, pudingy, mléč. výrobky, atd.

SKOLY.SCOLAREST.CZ

CENA JÍDLA PRO ŽÁKY MŠ

ŽÁCI 3–6 let
dopolení svačinka 7 Kč
oběd 17 Kč
odpolední svačinka 7  Kč

ŽÁCI 7 let
dopolení svačinka 7 Kč
oběd 21 Kč
odpolední svačinka 7  Kč

● více než 20 let praxe v oboru
● působí na 200 školách po celé ČR 
 (MŠ, ZŠ, SŠ)
● oceněn plaketou Jaroslava Vašaty
 za hru Jíme s Barvožroutem
 - ZÁRUKA VYSOKÉ KVALITY 
     A ODBORNOSTI

Vázení rodice,
stravování v základní nebo  
v mateřské škole, kterou navštěvuje 
Vaše dcera/syn, bude od 1. 9. 2016 
zajišťovat společnost SCOLAREST  
- zařízení školního stravování spol. 
s r.o. 
Jsme zaregistrováni v síti školských 
zařízení a při své činnosti důsledně 
dbáme na dodržování platné 
legislativy, která se ke školnímu 
stravování vztahuje. Jedná se 
zejména o dodržování nařízení ve 
Vyhlášce č. 107/2008 Sb., MŠMT.



KOMUNIKAČNÍ PORTÁL
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Zde najdete:
● možnost odhlašování svačinek a obědů
● informace o konzumaci
● stavu zůstatku na účtu
● možnosti nastavení posílání výše
 zůstatku na kartě SMS zprávou
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KONTO STRÁVNÍKA

Na přihlášce bude uvedeno číslo účtu, 
na který se zasílá hotovost určená pro 
konzumaci.
Každý strávník má vlastní variabilní 
a specifický symbol pro jeho konto. 

PLATEBNÍ OPERACE LZE PROVÁDĚT:
● převodním příkazem
● vkladem hotovosti na poboč. KB 
● hotovostním vkladem NOVĚ ve 
 školní jídelně KOMENSKÉHO 44

PŘIHLÁŠENÍ 
DO KOMUNIKAČNÍHO PORTÁLU

Každý strávník má ke svému účtu 
zřízen dálkový přístup. Pro jeho 
získání je potřeba bezplatná registrace  
(vygenerování autorizačního kódu, 
který bude rozdán spolu s přihláškou 
nebo zaslán e-mailem na vyžádání  
pracovníkem Scolarestu).

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky si budete moci vyzvednout 
poslední týden v srpnu v průběhu 
informačních dnů, které se budou 
konat 29. 8.–31. 8. 2016 OD 
8–18 HOD. VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ  
KOMENSKÉHO 44. 
PŘIHLÁŠKU JE TŘEBA VYPLNIT NA 
MÍSTĚ A ODEVZDAT. SPOLEČNĚ S 
ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY JE TŘEBA 
NABÍT KONTO KE STRAVOVÁNÍ.

MÁTE DOTAZY? KONTAKTUJTE NÁS!

LUCIE ŽÍDKOVÁ
tel. 731 438 087

LUCIE ZAPLETALOVÁ
tel. 731 438 441


