Základní informace o způsobu stravování ve školní jídelně
Vážení zákazníci, učitelé, žáci, rodiče,
od začátku nového školního roku, bude stravování zajištěno ve školní jídelně s kantýnou, jejíž provoz bude
zabezpečovat nově společnost SOKOREST- zařízení školního stavování s.r.o. (SOKOREST).
Jsme společnost, která chce ve školním stravování nabízet zejména kvalitní služby, a jsme rádi, že můžeme v tuto
chvíli oslovit i Vás. Školní jídelna nabízí svým hostům následující způsob stravování:
 Hosté jídelny si vybírají z nabídky 4 hlavních jídel (3 teplá+1studené/velký salát) a 2 druhů polévek.
 Menu je složeno z polévky, hlavního jídla, nápoje a doplňku (obvykle salát, dezert či jogurt).
 Systém výdeje jídel je bezobjednávkový, tudíž jídla není nutné předem objednávat či odhlašovat.
 Součástí nabídky jsou ovocné a zeleninové saláty, dezerty a rozsáhlý sortiment doplňkového zboží, včetně
školních potřeb.
Veškeré konzumace je možné provádět bezhotovostně na základě přednabitého konta - čipu žáka/zaměstnance,
který máte od školy pro docházkový systém.
Pro využívání stravovacích služeb společnosti SOKOREST, je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:
1) PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ:
 Vyplnit přihlášku (formulář) ke stravování, kterou naleznete na našich webových stránkách
www.sokorest.cz záložka naše služby – školní stravování
 Tuto přihlášku bude nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a následně odevzdat.
 Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdávejte vedoucí školní jídelny a to již od posledního týdne v
srpnu, nebo případně zasílejte poštou na adresu:
SOKOREST- zařízení školního stravování
Jednoty 1628
356 01 SOKOLOV
 vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku můžete také zaslat e-mailem na vankova2@suas.cz
Nabití konta lze provést až po doručení přihlášky ke školnímu stravování.
 Na základě této přihlášky bude zákazníkovi zřízeno stravovací konto, které bude provázáno s čipem,
který nyní žákům/zaměstnancům slouží ke vstupu do budovy školy a bude sloužit k zaznamenávání
konzumace ve ŠJ prostřednictvím el. pokladního systému.
 Čip/stravovací kartu lze též použít k bezhotovostnímu odběru svačinového (doplňkového) zboží v
prostorách ŠJ. Žákovi může být nastaven denní finanční limit na konzumaci, případně lze některé typy
zboží zakázat.
 Nový Čip/stravovací kartu je nutné aktivovat na pokladně před prvním využíváním služeb jídelny. Bez
načtení čipu není možné vydat oběd. Je nutné jeho spárování se zaslanou a zaevidovanou přihláškou v
našem systému.
 Pro dobíjení konta bezhotovostním způsobem a ke sledování konzumace žáka, je nutná registrace v
aplikaci webcare, viz informace v Přihlášce ke školnímu stavování nebo na webových stránkách.
2) PLATBA/PŘEDNABITÍ OSOBNÍHO KONTA
 Informace o platbě za obědy jsou podrobně uvedeny na webových stránkách společnostiwww.sokorest.cz a na Přihlášce ke školnímu stravování. Konto lze nabít až po doručení přihlášky.
 Bez nabitého konta nelze obědy ani doplňkový prodej na čipy odebírat.
 Platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu, částku určete dle svého uvážení.
 Platbu bude možné provádět jak bankovním převodem, tak v hotovosti na pokladně.
 Ceny jídel pro školní rok (menu=hlavní jídlo, polévka, nápoj, doplněk) Žáci 15 let a výše = 27,- Kč.

