
NOVÁ 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 
SCOLAREST zařízení školního stravování spol.s r.o. OBEC LETY 
u Prahy zahájí 2.1.2022 stravování pro děti v mateřské škole 
a stravování pro cizí strávníky
stravování v mateřské škole, kterou navštěvuje Vaše dcera/syn v Letech u Prahy zajišťuje stravovací společnost 
SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o. Jsme firma, která v České republice působí od roku 1991. 
Ve školním stravování nabízíme služby, které patří mezi nadstandardní. Jsme rádi, že můžeme v tuto chvíli oslovit i Vás.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCHINFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
1. Odhlašování a přihlašování zůstává ve stejném režimu JAKO DOSUD
2. Platby za stravné zůstává ve stejném režimu JAKO DOSUD
3. Jídelní lístek bude vyvěšen mateřské škole fyzicky a na webu MŠ týden dopředu

INFORMACE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
OD 2.1.2022 DO 30.6.2022 – NABÍDKA MENU POLÉVKA, 1 DRUH HLAVNÍHO JÍDLA, NÁPOJ

Informace k zahájení stravování

1. Přihlášení ke stravování ve školní jídelně lze emailem: 1. Přihlášení ke stravování ve školní jídelně lze emailem: zr.8830@scolarest.cz nebo na telefonu 731 438 260 
 nebo 731 438 535

2. Vyzvednutí přihlášky ke stravování (emailem: zr.8830@scolarest.cz  nebo fyzicky ve školní jídelně – předem osobní
 návštěvu domluvit na tel. 731 438 535

3. Cena karty 100.- Kč

4. Jídelní lístek bude zveřejněn na facebooku obce Lety a vyvěšen ve vestibulu jídelny

5. Objednání oběda bude 1 den předem do 12,00 hod – přes web nebo telefonicky, emailem

6. Cena obědů pro cizí strávníky 90,- Kč MENU vč.DPH6. Cena obědů pro cizí strávníky 90,- Kč MENU vč.DPH

7. Výdej obědů ve školní jídelně (adresa: Karlštejnská 571, Lety – Dobřichovice)
 od 11:00 do 12:00 hod

8. Při první návštěvě oběd(polévku a hlavní jídlo) lze odebrat 
 do RE krabičky složením zálohy 80,- Kč za 1 ks obalu

9. Při další návštěvě už bude probíhat jen výměna RE krabičky

10. Není nutností investovat do jídlonosičů – chováme se ekologicky 
 vůči životnímu prostředí vůči životnímu prostředí

11. Na základě emailu vám budou zaslány přihlašovací údaje 
 na web novy.mujscolarest.cz, kde lze provést 
 objednávku jídel 

12. Informace k RE krabičkám včetně fotodokumentace: 
 https://rekrabicka.cz nebo Tiskoviny RE krabička
 

Milena Šafaříková Milena Šafaříková 
Regionální ředitelka provozu


