Školní stravování v Berouně

Stravování dětí našich základních škol na základě smlouvy s Městem Beroun z r. 2007
zajišťuje společnost SCOLAREST. V souvislosti s řešením aktuálních připomínek k úrovni
tohoto stravování se ukázalo, že rodičovská veřejnost není vždy dostatečně informována o
možnostech, které systém stravování umožňuje. Požádali jsme proto zástupce SCOLARESTU
o informaci k těmto možnostem, kterou přetiskujeme.

Vážení rodiče,
základní podmínkou pro stravování ve školní jídelně je vždy vyplnění písemné přihlášky,
kterou si můžete vyzvednout u vedoucí každé školní jídelny. Přihláška obsahuje také pokyny
jak dále postupovat.
K moderní školní jídelně patří kromě možnosti výběru jídel i způsob jejich objednávání.
Všichni hosté jídelny mají při výběru jídel dvě možnosti:
1.

Výběr bez nutnosti předchozího objednání, tzv. bezobjednávkový systém nebo

2.

Objednání a odhlašování jídla z domova přes internet prostřednictvím komunikačního
portálu na webové stránce http://www.skoly.scolarest.cz , tzv. objednávkový systém.
Na uvedené webové stránce naleznete přehled dalšího postupu a možnosti, které Vám
tento systém umožňuje. Jedná se zejména o:
a) možnost nahlížet na účet vašeho dítěte. Získáte tak přehled o všech platbách a
pohybech na účtu dítěte, které můžete účinně ovlivňovat. Například, mimo vlastního
objednání jídla lze nastavit finanční limit čerpání nebo blokovat kartu (např. pouze na
odběr oběda a ničeho jiného, blokovat nákup určitého výrobku apod.),
b) možnost snadné a rychlé komunikaci se SCOLARESTEM a to zasíláním informací,
dotazů, připomínek či podnětů,

3.

V případě, že nemáte zřízený přístup na internet nebo ho nechcete využívat, a přesto
chcete objednávat obědy, lze tak učinit klasicky prostřednictvím telefonu u vedoucího
provozu školního stravování SCOLARESTU v Berouně p. Ondřeje Richtera, telefon:
731 438 431.

4.

Výhodou bezobjednávkového sytému je, že se hradí pouze skutečně odebrané
obědy. Při objednávkovém systému a využití jeho shora uvedených funkcí, lze účinně
ovlivňovat stravování dětí dle přání rodičů, ale současně, pokud se již objednaný oběd
opomene odhlásit, tak bez náhrady propadá.

Bližší informace o školním stravování dostanete u vedoucího provozu školního stravování
v Berouně pana Ondřeje Richtera, telefon: 731 438 431.
S pozdravem Jiří Karmazín,
ředitel provozu pro školství SCOLAREST

