Vázení rodice,
stravování v základní nebo
v mateřské škole, kterou navštěvuje
Vaše dcera/syn, bude od 2. 1. 2017
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.

Co vám nabízíme
Připravujeme pouze čerstvou a vyváženou stravu z kvalitních a prověřených
surovin. Produkty, které jsme vyvinuli 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 přesnídávky a odpolední svačinky - obložené čerstvé
pečivo, ovoce, zeleninu, čerstvé
pomazánky, cereálie, pudingy,
mléčné výrobky, atd.

Cena jídla pro žáky mŠ

● 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

Žáci 3–6 let
dopolení svačinka
oběd
odpolední svačinka

7 Kč
20 Kč
7 Kč

Žáci 7 let
dopolení svačinka
oběd
odpolední svačinka

8 Kč
22 Kč
8 Kč

www.můjscolarest.cz

Cena jídla pro žáky zš

PŘIHLÁŠENÍ
DO KOMUNIKAČNÍHO PORTÁLU

ŽÁCI 7–10 let
oběd
svačinka

22 Kč
8 Kč

ŽÁCI 11–14 let
oběd
svačinka

24 Kč
9 Kč

ŽÁCI 15 a více let
oběd
svačinka

26 Kč
9 Kč

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).

Cena jídla pro Cizí strávniky
oběd

61 Kč

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

máte dotazy?
kontaktujte nás!
Martina Barancová
tel.: 731 438 155
email: martina.barancova@scolarest.cz

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

Informační schůzka
Informační schůzka se bude konat
30. 11. 2016 od 14.00 do 18.00
hodin ve škole. Rodiče vyplní přihlášku
ke stravování a obdrží autorizační kód
k registraci.

www.můjscolarest.cz

