Informace o úhradě stravného ve školní jídelně ( ŠJ )
Sokorest- zařízení školního stravování, s.r.o.
Vážení rodiče, stravování ve škole, kterou bude navštěvovat Vaše dcera/syn, zajišťuje společnost Sokorest. Jsme firma,
která ve školním stravování nabízí služby, které patří mezi nadstandardní 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 jídel
jídla se předem NEOBJEDNÁVAJÍ
menu se skládá z polévky, hlavního jídla a nápoje, 2x v týdnu je podáván doplněk (ovoce,mléko,jogurt,zeleninový
salát)
na výběr jsou 2 druhy polévek a 4 druhy hlavních jídel (z toho 1 formou zeleninového salátu)
součástí nabídky jsou k dispozici ovocné a zeleninové saláty, zákusky a doplňkový prodej, které si mohou žáci
zakoupit

Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti Sokorest, je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:








čitelně vyplnit přihlášku, kterou student obdržel od třídního učitele, ve školní jídelně nebo také www.sokorest.cz
odevzdat přihlášku ve ŠJ paní vedoucí, nebo zaslat neskenovanou přihlášku na e-mailovou adresu:
vankova2@suas.cz
na základě přihlášky bude mít každý zákazník zřízeno konto, kde budou zaznamenávány pohyby (nabití konta,
konzumace, vybití konta)
ke stravování bude sloužit čipová karta, kterou mají studenti pro vstup do školy, lze ho taktéž použít
k bezhotovostnímu odběru doplňkového zboží v prostorách ŠJ
informace o platbě (jsou také uvedeny na přihlášce)
platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu, částku určujete dle svého uvážení
platbu provádějte ve prospěch účtu společnosti Sokorest – zařízení školního stravování, s.r.o, a to:
1. převodním příkazem na bankovní účet naší Společnosti - 117426283/0300 při platbě uvádějte vždy
variabilní symbol – rodné číslo dítěte!!!!!
2. vkladem hotovosti u pokladny v jídelně






veškeré pohyby na kontě je možné sledovat přes internetový portál webcare, odkaz na něj a informace naleznete
na našich stránkách www.sokorest.cz kde po provedení bezplatné registrace v aplikaci webcare, můžete sledovat
stav konta, konzumaci, jídelníčky aj..
Důležité upozornění - zůstatky na kontech současného dodavatele stravování (Scolarest) nebudou převáděny na
čipové karty naší společnosti. Zajistěte si tedy vyčerpání a vyplacení zůstatku u Scolarestu do 31.1.2018.
Ceník jídel pro školní rok 2017/2018:
Žáci
Zaměstnanci školy

menu 26,- Kč
menu 37,- Kč

Jakékoliv informace ke stravování Vám poskytnou:
Vedoucí provozů školních jídelen:

Miluše Vaňková, mobil: 725 260 225, e-mail: vankova2@suas.cz

