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HLEDÁ

Jevhenija Jarošová

Jak jste se dostala  

ke školnímu stravování?

V gastronomii jako takové se pohybuji 
od svých 15ti let. Prošla jsem kavárnami, 
bistry a restauracemi, včetně provozování 
vlastních podniků. Protože je to však práce 
časově náročná a jde špatně skloubit s rodinou 
a především dětmi, potřebovala jsem změnu.

Proč zrovna letovská  

školní kuchyně?

Jsem místní a když jsem sháněla pracovní 
místo, rozhlížela jsem se po okolí. Pro mne 
byla tato nabídka přímo ideální. Setkává se 
zde to, co mne baví s tím, co je pro mne časo-
vě přijatelné. Mohu zde uplatnit své zkuše-
nosti a především spoustu nových zkušeností 
získat.

Co vás na práci baví?

Určitě velká různorodost a řešení každoden-
ních situací. A hlavně kontakt se zákazníky. 

HLEDÁME
posádky

ZÁVOZNÍK

POBERO Poberounské odpady s.r.o.

Jan Marek

Vedoucí školní kuchyně: 
Kateřina Bulanová
V krásném novotou se blýskajícím prostředí školní kuchyně ZŠ Lety 

nám Scolarest vaří dobroty pro děti i veřejnost. Nad vším bedlivě dohlíží 

vedoucí školní kuchyně paní Kateřina Bulanová (33 let).

Jak si můžeme objednat oběd? 

Je třeba u nás vyplnit přihlášku ke stravování 
a následně můžete objednávat online přes 
náš portál novy.mujscolarest.cz. V případě 
jakýchkoliv dotazů se nebojte mne kontakto-
vat osobně v jídelně nebo e-mailem  
zr.8830@scolarest.cz.
Děkuji velice.  Markéta Huplíková
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