
 

 

Vážení žáci a rodiče,   

 

stravování v Mateřské a Základní škole v Litni, kterou navštěvuje Váš syn/dcera, bude od 

1.9.2021 zajišťovat společnost Scolarest-zařízení školního stravování spol. s r.o. Jsme firma, která 

na trhu působí již více než 20 let a v současné době poskytujeme službu pro 110 škol v celé České 

republice. 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.  

 

Od září nabízíme pro žáky, cizí strávníky následující služby: 

• Celodenní stravování pro mateřskou školu 

• Snídaňový provoz 

• Svačiny  

• Obědové menu – polévka, na výběr z tří druhů hlavních jídel (netýká se MŠ) 

(objednávkovým systémem) 

 

Cena obědového menu – (polévka, hlavního jídlo, doplněk). 

 
         MŠ – 3-6 let – snídaně                                            9,- Kč. 

         MŠ – 3-6 let – oběd                                               26,- Kč. 
         MŠ – 3-6 let – svačina                                             9,- Kč. 

       

         ZŠ žáci 7-10 let                                                      28,- Kč. 

         ZŠ žáci 11-14 let                                                    30,- Kč. 

         ZŠ žáci 15 let a více                                               31,- Kč. 

 

Dále nabízíme svačinový servis a další doplňkový prodej  

Pro úspěšný vstup do systému stravování společností SCOLAREST-zařízení školního 

stravování spol. s r.o., si dovolujeme uvést několik zásadních informací a postupů, které je 

potřeba dodržet:  

 

VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY – REGISTRACE KE STRAVOVÁNÍ 
Přihlášky-registrace budou rozdány žákům přes třídní učitele – k zahájení stravování od 

1.9.2021 je potřeba vyplněnou přihlášku-registraci ke stravování odevzdat na škole pokud 

možno obratem nebo do konce června 2021. 

Přihlášku-registraci je potřeba vyplnit a odevzdat, ale její vyplnění nezavazuje žáky k odebírání 

obědů ani doplňkového sortimentu. 

KONTO STRÁVNÍKA 

Platba obědů probíhá prostřednictvím individuálního účtu, který je možné nabíjet z Vašeho 

bankovního účtu formou převodu, kdy si zadáte trvalý příkaz a na své finanční konto si posíláte 

vámi určenou částku, jejíž zůstatek se automaticky převádí do dalšího měsíce. (doporučujeme 

cenu stravy x 22 dní)  

Pro správnost nabití účtu je potřeba dodržet variabilní a specifický symbol (uvedený na 

přihlášce-registraci ke stravování).  



 

 

Obědy lze objednat pouze s kladným zůstatkem tohoto účtu. 

Při nedostatečném zůstatku není objednávka zrealizována. 

Obědy je možné uhradit i v hotovosti na pokladně v jídelně. 

Připsání na účet může jednotlivým bankám trvat až 3 dny. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

• všechny děti mají jídlo objednáno automaticky.            

•  Jídlo bude strženo z konta dle docházky v případě neúčasti dítěte je nutné jídlo odhlásit 

telefonicky aktuální den do 8.00 hod u vedoucího školní jídelny. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

• Výběr ze 3 druhů hlavních jídel na jídelním lístku z toho jídlo č.1 bude automatická 

předobjednávka.  

• Uzávěrka objednávek probíhá do 12 hod. předchozího dne, platí i pro odhlášení obědů. 

Pozdější objednávky a přihlášky lze realizovat pouze v rámci burzy jídel. Ve 

výjimečných případech lze jídlo odhlásit telefonicky aktuální den do 8.00 hod u 

vedoucího školní jídelny. 

• V jídelně se žák identifikuje čipem (současné čipy zůstávají v platnosti, nové čipy jsou 

k zakoupení ve školní jídelně), bez identifikace čipem nebude oběd vydán. 

PŘIHLÁŠENÍ DO KOMUNIKAČNÍHO PORTÁLU 

Každý strávník má ke svému účtu zřízen dálkový přístup. Přístupové hesla budou zaslány 

na e-mail, který uvedete v přihlášce ke stravování. 

 

OBJEDNÁVÁNÍ JÍDEL 
Obědy lze objednat prostřednictvím našeho komunikačního portálu na stránkách: 

www.mujscolarest.cz , nebo prostřednictvím terminálu před jídelnou. Uzávěrka objednávek 

probíhá do 12 hod předchozího dne, platí i pro odhlášení obědů. Pozdější objednávky a 

přihlášky lze realizovat pouze v rámci burzy jídel. Ve výjimečných případech lze jídlo odhlásit 

telefonicky aktuální den do 8.00 hod u vedoucí školní jídelny. 

 

JAK FUNGUJE KOMUNIKAČNÍ PORTÁL 
Komunikačním portál www.mujscolarest.cz umožňuje, zobrazení aktuálního jídelníčku, 

objednávání jídel, rušení objednaných jídel, informace o konzumaci, stavu zůstatku na účtu 

nebo možnosti nastavení posílání výše zůstatku e-mailem, přiřazení strávníků na jeden účet. 

Vaše dotazy rádi zodpoví: 

Andreas Konstantinidis – vedoucí závodů  

tel. 731 438 431 e-mail: zr.7920@scolarest.cz 

http://www.mujscolarest.cz/
http://www.mujscolarest.cz/
mailto:zr.7920@scolarest.cz

