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Primirest – zařízení školního stravování spol. s r.o. 
Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, Česká republika 
 

 
Společnost vedená   
u Městského soudu v Praze,  
spisová značka C 54351 

 
IČO: 25607341 
DIČ: CZ25607341  
DIČ skupiny pro DPH: CZ699002587 
Člen skupiny – zastupující člen skupiny: 
Delirest services s.r.o. 

 
Bankovní spojení:  
3612030247 / 0100  
IBAN: CZ8901000000003612030247 
BIC: KOMBCZPPXXX 

 
ID dat.schránky: 
uvx4tfc 
IZO: 600 032 272 

 

 

 
 

Informace k přechodu na objednávkový systém jídel od 1.4.2023 
 
Vážení studenti, 
 
stravování ve školních restauracích v Berouně zajišťuje společnost PRIMIREST – zařízení školního stravování spol. s. r. o. V České 
republice působíme od roku 1991 a ve školním stravování poskytujeme služby již více než 30 let a v současné době zajišťujeme 
službu pro 236 škol v celé České republice. Jsme zaregistrováni v síti školských zařízení a při své činnosti důsledně dbáme na 
dodržování platné legislativy, která se ke školnímu stravování vztahuje. Jedná se zejména o dodržování nařízení ve Vyhlášce č. 
107/2008 Sb., MŠMT. 
 

Od 1.4.2023 bude ve vaší školní restauraci zaveden objednávkový systém výdeje jídel: 
• Hosté si OBJEDNÁVAJÍ  oběd z nabídky tří druhů hlavních jídel ve složení   

MENU: polévka, hlavní jídlo, nápoj, doplněk  
• Objednání jídla je možné nejpozději den předem do 12:00 hod. 
• Všechny objednávky se realizují přes portál: https://mujprimirest.czttps://mujprimirest.cz 
• Odhlášení z důvodu nemoci je možné telefonicky nebo emailem do 8:00 hod ráno. 

Pro využívání objednávkového systému  je nezbytné dodržet několik zásadních kroků: 
• Jestliže jste již zaregistrovaní v portálu https://mujprimirest.cz nemusíte dělat nic a můžete plně využívat 

objednávkový systém. 
• Pokud nejste zaregistrovaní v portálu https://mujprimirest.cz kontaktujte nás na níže uvedeném e-mailu a 

zašleme Vám registrační údaje.  
• Stav Vašeho obědového účtu je možné pohodlně a bezpečně sledovat na internetovém portálu 

https://mujprimirest.cz 
• Na portálu získáte informace o konzumaci a stavu zůstatku na Vašem účtu, můžete zde zakázat nebo 

omezit prodej (např. doplňkového sortimentu, apod.) a nastavit si zasílání upozornění při poklesu zůstatku 
pod Vámi stanovený limit emailem.  

• Platbu za obědy je možné provádět zasláním celé částky na jeden měsíc dopředu. Objednávku obědů nelze 
realizovat při nedostatečném zůstatku na kontě. Platbu, prosím, provádějte vždy ve prospěch společnosti 
Primirest, číslo účtu: 43-2324190217/0100, a to buďto příkazem k převodu z Vašeho bankovního účtu, vkladem 
hotovosti přímo na jídelně nebo vkladem v hotovosti ve prospěch společnosti Primirest u některé z poboček 
Komerční banky (za poplatek).  
Nezapomeňte uvést variabilní a specifický symbol, který vám byl přidělen. 
 

 

 
KONTAKTY: 
Andreas Konstantinidis  - vedoucí školního stravování   
Mobil: 731 438 431 
 
Tel: +420/ 731 438  305 – kancelář Jungmannova základní škola Beroun 
 Email: zr.5540@primirest.cz             2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 

                                Základní škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 
Tel: +420/ 311 622 496 – kancelář Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 
Email: zr.5550@primirest.cz             Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 
 
 

https://mujprimirest.cz/
https://novy.mujprimirest.cz/
https://novy.mujprimirest.cz/
https://novy.mujprimirest.cz/

