Informace o školním stravování v jídelně společnosti Sokorest-zařízení školního stravování s. r. o.
Vážení rodiče,
stravování ve škole, kterou navštěvuje Vaše dcera/syn, bude zajišťovat od 3.9.2013 společnost Sokorest zařízení školního stravování s. r. o. Jsme firma, která ve školním stravování nabízí profesionální služby a jsme
rádi, že můžeme v tuto chvíli oslovit i Vás. Naše školní jídelna nabízí svým hostům následující způsob
stravování:
• hosté jídelny si vybírají z aktuální nabídky 3 hlavních jídel a 2 druhů polévek
• jídla se předem NEOBJEDNÁVAJÍ, systém výdeje jídel je bezobjednávkový
• součástí nabídky jsou ovocné a zeleninové saláty, dezerty a doplňkový prodej
Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti Sokorest – zařízení školního stravován s. r. o., je
nezbytné dodržet několik zásadních kroků:
• vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u vedoucí jídelny nebo na stránkách www.sokorest.cz v sekci školní
stravování
• zakoupit si stravovací čipovou kartu pro evidenci odebraných obědů a jiného sortimentu.
• každý žák bude mít zřízeno konto, kde budou zaznamenávány pohyby (nabití konta, konzumace,
vybití konta)
• čipovou (stravovací) kartu mohou žáci použít k platbě jídel, svačinového či doplňkového zboží a
školních potřeb a to jak ve školní jídelně naproti škole, tak ve školním bufetu uvnitř školy
• informace o platbě jsou napsány na přihlášce
• veškeré pohyby na kontě je možné sledovat přes internetový portál www.sokorest.cz v aplikaci
Webcare
• na portálu můžete po provedení bezplatné registrace získat tyto informace:
1. historii konzumace žáka
2. stav finančního zůstatku na účtu žáka
3. jídelníčky na měsíc dopředu
4. variabilní symbol pro zasílání plateb
• výši platby pro dobití karty je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu, částku určujete dle svého
uvážení
• platbu provádějte ve prospěch účtu společnosti číslo: 117426283/0300
(Sokorest – zařízení školního stravování s. r. o), a to:
1. převodním příkazem ze svého bankovního účtu
2. vkladem hotovosti u některé pobočky ČSOB za poplatek
3. vkladem hotovosti u pokladny v jídelně
Bez nabitého konta nelze obědy ani doplňkový prodej odebírat do mínusové položky
• ceník jídel pro školní rok 2016/2017
žáci 15 a více let
Cena za menu 27,-Kč (polévka, hlavní jídlo, nápoj, doplněk)
Podrobné údaje o zřízení čipové karty, způsobu úhrady naleznete na Přihlášce ke školnímu stravování. Další
informace ohledně poskytovaného školního stravování naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny, který je
také umístěn na webových stránkách www.sokroest.cz nebo vyvěšen ve školní jídelně. Případné další dotazy
Vám zodpoví vedoucí provozu školních jídelen Miluše Vaňková mob.: 725 260 225 e-mail :
vankova2@suas.cz .
WWW.SOKOREST.CZ

