
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace ke školnímu stravování 
 
Vážení hosté, 
 
stravování ve školní restauraci  Gymnázia u Libeňského Zámku zajišťuje společnost SCOLAREST – zařízení 
školního stravování spol. s. r. o. V České republice působíme od roku 1991 a zvláště ve školním stravování 
nabízíme služby, které patří mezi nadstandardní. 

 

Naše školní restaurace nabízí hostům následující systém výdeje jídel: 
 
• Hosté školní jídelny si vybírají z aktuální nabídky ve složení: polévka, hlavní jídlo, nápoj 

• Jídla se předem NEOBJEDNÁVAJÍ (žádný oběd se neodhlašuje, a proto také nepropadá) 
 

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

• Vyplňte přihlášku, kterou obdržíte u pracovníka Scolarestu ve Vaší školní jídelně. 

• ISIC KARTA slouží k evidenci odebraných obědů (na KARTU lze odebrat jeden oběd za den). Pro 
odebrání obědů je nutné mít vloženou finanční hotovost. V případě vložení hotovosti přímo na 
pokladně je minimum vkladu 300,- Kč. 

• Při ztrátě karty se zamezí jejímu zneužití okamžitým zablokováním. Obnovení (opětovnou aktivací 
účtu) je provedeno zakoupením karty nové nebo nálezem původní karty. V případě ztráty karty je 
třeba zakoupit novou u hospodářky školy. 

• Každý host má zřízen vlastní konto účet, kde jsou zaznamenávány všechny pohyby (např.: 
konzumace, nabití – vybití konta atd.) 

• Stav Vašeho obědového účtu je možné pohodlně a bezpečně sledovat na internetovém 

portálu  https://novy.mujscolarest.cz 

• Na portálu získáte informace o konzumaci a stavu zůstatku na Vašem účtu, můžete zde zakázat 
nebo omezit prodej (např. doplňkového sortimentu, sladkostí apod.) a nastavit si zasílání 
upozornění při poklesu zůstatku pod Vámi stanovený limit emailem.  
Na portálu je Vám k dispozici i možnost objednávat (rezervovat) oběd přímo dle jídelníčku (při 
nevyzvednutí bude jídlo automaticky naúčtováno). 

• Platbu za obědy je možné provádět zasláním celé částky na jeden měsíc dopředu, případně je 
možné ji rozložit do několika menších „splátek“ dle Vašich individuálních možností. Platbu 
prosím provádějte vždy ve prospěch společnosti Scolarest,  
číslo účtu: 43-2324190217/0100, a to buďto příkazem k převodu z Vašeho bankovního účtu, 
vkladem – nabitím konta přes bankovní terminál přímo na jídelně  
nebo vkladem v hotovosti ve prospěch společnosti Scolarest u některé z poboček Komerční 
banky za poplatek. Variabilní symbol k identifikaci Vašich plateb Vám přidělíme při registraci. 

• Ukončení stravování jsou STUDENTI povinni nahlásit ve školní jídelně. Na základě nahlášení je 
studentovi předána ŽÁDOST O VYPLACENÍ ZŮSTATKU NA STRAVOVACÍM KONTĚ.  

• Formulář obdrží studenti na pokladně v jídelně. 
 

 
 

 

KONTAKT:  
 
Alena Jefferson 
Vedoucí školní jídelny  
Mobil: 731 438 306 
Email: zr.5530@scolarest.cz 
 

 Bezplatná registrace na portálu https://novy.mujscolarest.cz  je možná  
na základě vygenerovaného autorizačního kódu zaslaného na Vámi uvedenou 
emailovou adresu z řádně vyplněné a odevzdané přihlášky ke stravování. 
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