
 

Aktuální informace ke stravování ve Scolarestu: 

 

Vážení rodiče, 

stravování ve škole, kterou navštěvuje váš syn/dcera v Litvínově zajišťuje společnost 
Scolarest zařízení školního stravování spol. s r.o. již čtvrtým rokem. Jsme firma, která 
v České republice působí od roku 1991. Ve školním stravování nabízíme služby, které patří 
mezi nadstandardní. Jsme rádi, že můžeme v tuto chvíli oslovit i Vás 

Naše školní restaurace nabízí svým hostům následující způsob stravování: 

 hosté si vybírají z aktuální nabídky 3 druhů hlavních jídel 

 MENU pro hosty se skládá z polévky, hlavního jídla, doplňku(ovoce, zelenina, dezert, 
salát, nápoj – slazený a neslazený čaj, voda s citronem) 

 jídla si předem NEOBJEDNÁVAJÍ ani NEODHALŠUJÍ 

 hosté mají možnost oběd si OBJEDNAT prostřednictvím internetových stránek  
www.skoly.scolarest.cz do 23:55 hod den předem 
pokud si host jídlo u nás objedná má jej rezervované do konce výdejní doby 

 hosté mají možnost zakoupení snídaní včetně nápojů,  které splňují legislativu 
pamlskové vyhlášky č.282/2016 
 

Pro úspěšný vstup do systému stravovací společnosti Scolarest – zařízení školního 
stravování spol.s r.o. si dovolujeme uvést několik zásadních informací a postupů, které je 
třeba dodržet: 
 

 VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY A KONTO STRÁVNÍKA 
- Přihlášku obdržíte v kanceláři školní jídelny 
- Vyplněnou přihlášku odevzdat vedoucí školní jídelny, která provede zaevidování 

žáka  
- Číslo účtu pro zasílání bezhotovostní platby  43-2324190217/0100 
- Variabilní symbol – číslo přihlášky 
- Specifický symbol – 7490  
- Každý strávník má přidělen variabilní a specifický symbol, který je důležité uvádět 

při zasílání plateb. Způsob zasílání plateb – převodním příkazem nebo vkladem na 
pokladně. K možnosti provedení platby na pokladně musí být vždy konto 
s kladným zůstatkem. Při minusovém kontu nelze provést platbu čipem. Lze 
minusové konto dobít hotově na pokladně při minusovém zůstatku. 
 
 
 
 
 

http://www.skoly.scolarest.cz/


 
 

AUTORIZAČNÍ KÓDY A PŘÍSTUP DO KOMUNIKAČNÍHO PORTÁLU 
Autorizační kódy jsou automaticky vydané při odevzdání přihlášky ke stravování na 
začátku školního roku. V případě ztráty autorizačního kódu zavolejte nebo napište na 
email: zr.0910@scolarest.cz, který Vám bude  opětovně vygenerován a zaslán. 
 
 

 JAK FUNGUJE KOMUNIKAČNÍ PORTÁL 
Na komunikačním portále www.skoly.scolarest.cz se dozvíte  informace o konzumaci, 
stavu zůstatku na účtu nebo možnosti nastavení posílání výše zůstatku na čipu SMS 
zprávou nebo emailem. 

 KONTO STRÁVNÍKA 
Na přihlášce je uvedeno číslo účtu k zaslání finančních prostředků.  

 ČIPY  
Cena čipu – 120.- Kč 
 

 TERMÍN PRODEJE ČIPŮ 
28.8. 2017 od  7,00 – do 14:00 hod 
29.8. 2017 od  7,00 – do 14:00 hod 
30.8. 2017 od  7,00 – do 14:00 hod 
31.8. 2017 od  7,00 -  do 14:00 hod 
  1.9. 2017 od  7,00 – do 14:00 hod 
 

 CENÍK JÍDEL a SNÍDANÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
Žáci MENU    7 – 10 let  23,- Kč 
Žáci MENU  11 – 14 let  25,- Kč 
Žáci MENU  15 a více let 27,- Kč 
Cizí strávníci MENU                55,- Kč 
Snídaně  žáci   7 – 10 let           20,- Kč 
Snídaně  žáci  15 let + dospělí  25,- Kč 
 
 
 

Jakékoliv informace ke stravování Vám poskytne 
 

Romana Smrčková – vedoucí školní jídelny 
                      731 438 527 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:0910@scolarest.cz


 

Od září 2017 i nadále podáváme snídaně 
 

Připravili jsme pro Vás kompletní nabídku snídaní s plným respektem k 
pamlskové vyhlášce. Používáme kvalitní a čerstvé suroviny.  

Základní nabídka bufetové snídaně 

Mléko, jogurt,  

Müsli (různé druhy) 

Chléb, pečivo, sýr  

Džem, máslo, různé druhy pomazánek, zeleninová, cizrnová, tuňáková, 

bylinková 

Zelenina, Ovoce 

Čaj slazený 

 

 

Provozní doba snídaní 

od  7:15 hod – do 8:30 hod 

Těšíme se na Vás a přejeme dobrou chuť 

Scolarest s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Co pro Vás připravujeme od října 2017 

Vážení hosté,  

rádi bychom vám představili program Jíme, Učíme se, Žijeme pro školní rok 2017/2018, který zavádíme do 

vybraných školních jídelen Scolarest.  

Společnost Compass Group aktivně podporuje vzdělávání a rozvoj a tento program je dílčím nástrojem pro 

zapojení dětí, učitelů i rodičů v průběhu celého školního roku. 

Program bude pravidelně přinášet zajímavé informace ze světa gastronomie. Bude naše strávníky učit 

pestrému a zdravému stravování, představovat zajímavé sezónní suroviny a trendy a učit pravidla etikety 

stolování. Díky obrazové komunikaci dokáže komunikovat zajímavosti nenásilnou formou i mimo lavice, v 

době oběda a volného času, kdy vzniká prostor pro komunikaci nejen mezi studenty, ale i směrem k nim, 

proto tohoto času využíváme k doplnění našich služeb o zajímavé informace, hravou a obrazovou formou. 

 

 

 

 

 

 

 


