


REGISTRACE

Pokud si přejete, aby se i Vaše 
dítě stravovalo u nás, prosíme, 
zaregistrujte jej do našeho systému.

Stávající, již zaregistrovaní, studenti 
pouze reaktivují svůj účet klikem 
na odkaz, který obdrží v e-mailu od 
kantýny.

Noví studenti – se musí přihlásit 
do školní jídelny online pomocí 
elektronického formuláře a obědy si 
předplatit.  
 
Prosíme, učiňte tak na  
www.freshandtasty.cz/lfp 
ještě před začátkem školy.  
V případě potíží nás kontaktujte  
na lfp@zatisigroup.cz.

ELEKTRONICKÁ KARTA

Po registraci obdrží studenti 4. 
a vyšších ročníků elektronickou 
kartu pro osobní odběr obědů 
v jídelně. Karty studentů 2.–3. 
ročníků budou spravovány školou 
a pracovníky jídelny. Karty bude 

distribuovat škola. První školní 
den budeme servírovat obědy 
i studentům, kteří ještě kartu nemají. 
Musí však být zaregistrováni do 
systému. 

Studenti zdarma obdrží kartu. Pokud  
někdo svou průkazku ztratí, měl  
by okamžitě upozornit floor manaže-
ra, která ji ihned zablokuje. Studen-
tovi bude samozřejmě vydána karta 
nová a bude na ni převeden zbývající 
kredit. 
 
Cena nové karty je 100 Kč a bude 
odečtena ze zbývajícího kreditu. 
Prosíme, mějte na paměti, že Fresh 
& Tasty ani Zátiší Group nenesou 
zodpovědnost za zneužití karty, 
pokud nebyla ohlášena její ztráta. 
V případě, že si student průkazku za-
pomene, bude muset počkat, dokud 
nebudou obslouženi ostatní, teprve 
potom bude floor manažer moci 
vyhledat jméno studenta v pokladní 
databázi a vydat mu oběd.

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás provedli Školní jídelnou LFP, kterou vede  
společnost Fresh & Tasty, člen skupiny Zátiší Group.

Naší misí je naučit děti vybírat si zdravé jídlo. Budeme velice rádi, 
pokud nám pomůžete jakoukoli radou, nápadem či podnětem. 
Máme naprostou důvěru ve své dodavatele, od nichž bereme kvalitní 
lokální suroviny, z nichž připravujeme pokrmy. Všechna jídla vaříme 
a podáváme v ten samý den. Tedy až na výjimky, kdy vaříme přes noc. 
Přijměte prosíme naše pozvání a přijďte se sami přesvědčit.



DNY OBĚDŮ

Děti se v jídelně samozřejmě 
nemusí stravovat každý den. Během 
registračního procesu můžete zvolit 
dny v týdnu, kdy bude Váš potomek 
do jídelny docházet. Děti mají na 
výběr ze 3 možností. Ve vybraných 
dnech bude automaticky objednáno 
menu č. 2 pro vegetariány a menu  
č. 1 pro ostatní.

Jelikož se o rozvrhu studenta 
teprve rozhoduje, můžete tuto 
volbu učinit později. Kdykoli během 
prvních dvou týdnů školy můžete 
kontaktovat manažera jídelny 
na lfp@zatisigroup.cz a požádat 
o změnu dní, kdy bude Vaše dítě 
jídelnu využívat. Prosíme uveďte 
v e-mailu jméno a ID studenta.  

PLACENÍ OBĚDŮ
 
Obědy je třeba předplatit na celý 
trimestr dopředu, podle počtu 
dní v týdnu, kdy vaše dítě bude 
kantýnu navštěvovat. Stravné lze 
uhradit najednou nebo ve dvou 50% 
splátkách.

CENA OBĚDŮ
 

Školka: 90 Kč

Základní škola (1.–5. třída): 116 Kč

Mladiství a dospělí: 116 Kč

Jednorázová platba za 1. trimestr (září 
až prosinec, 65 dní, cena za trimestr v 
Kč):

Počet dní    Školka     Zákl./mlad./dosp.
5 dní              5 850       7 540 

4 dny             4 590       5 916 
3 dny             3 420       4 408 

Při platbách ve 2 splátkách: 
Počet dní    Školka     Zákl./mlad./dosp.
5 dní              2 925       3 770 
4 dny             2 295       2 958 
3 dny             1 710        2 204

Datum úhrady první nebo celkové 
splátky je: do 1.9.2021. Datum úhrady 
druhé splátky je: do 17. 10. 2021.

Podrobný rozpis plateb následujících 
trimestrů vám bude zaslán e-mailem 
před jejich zahájením.

Nevyužitý kredit se automaticky 
převádí do dalšího trimestru.

1. Převodem z bankovního účtu:

Domácí:
Číslo účtu: 6136662/0800
Variabilní Symbol: Studentovo ID
Poznámka pro příjemce: Studentovo 
jméno a příjmení 

Mezinárodní:
IBAN:  
CZ58 0800 0000 0000 0613 6662
BIC: GIBA CZ PX
Měna: CZK

Prosíme uveďte jméno a příjmení 
Vašeho dítěte v poli Zpráva pro 
příjemce.

Vlastník účtu:  
Zátiší Catering Group a. s.,
Novotného lávka 5,  
110 00 Praha 1, Czech Republic
Banka: Česká spořitelna



2. Online platba kartou

Můžete také zaplatit online svou 
Visa nebo Maestro kartou. Odkaz na 
platební bránu naleznete v e-mailu, 
který obdržíte po provedení 
registrace na freshandtasty.cz/lfp. 
 
JAK SI MOHU OBJEDNAT  
NEBO ZRUŠIT OBĚD?

Každý týden si budete moci 
prohlédnout menu na webu 
freshandtasty.cz/lfp. 

Pokud byste chtěli oběd změnit, 
objednat či naopak zrušit, přihlaste 
se do svého osobního účtu v našem 
systému na lfp.septim.cz. Přístupové 
údaje dostanete v e-mailu po 
registraci. Využívá-li školní jídelnu 
více Vašich dětí, obdržíte přístupové 
údaje pro každého zvlášť.  
 
Obědy je možné změnit či odhlásit 
nejméně 2 dny předem online 
nebo na e-mailu lfp@zatisigroup.
cz. Telefonicky tak lze učinit 
nejpozději 24 hodin předem.

Mějte na paměti, že pokud oběd 
nezrušíte včas, odečte se jeho cena 
z konta automaticky.

V případě absence vašeho dítěte, 
máte kromě zrušení oběda také 
možnost si oběd v kantýně 
vyzvednout. 
   
Z ČEHO SE OBĚD SKLÁDÁ?

Obědové menu obsahuje:
    • pečivo 

    • polévku nebo salát
    •  hlavní jídlo (s převahou  

živočišných bílkovin)
    • přílohu
    •  porci sýra nebo mléčných  

výrobků
    • dezert
    • vodu

Menu pro školku:

Oběd pro předškoláky se skládá 
z menších porcí salátu a ovoce, 
polévky, crudités, hlavního chodu, 
dezertu, chleba nebo jiného pečiva 
a sýra. K obědu je podávána voda.

Výdejový salátový bar

Salátový bar s neomezenou 
konzumací se širokým výběrem 
(čerstvá zelenina, hotové 
saláty, pečivo, sýry, olivový 
olej, balzamikový ocet, domácí 
dresinky a pesto). Nabídka a výdej 
salátového baru může být v době 
covidu upraven tak, aby byly 
splněny veškeré hygienické normy. 

U dětí, které nejedí vepřové maso, 
sledujte menu a ve dny, kdy je jako 
hlavní chod podáváno vepřové 
maso na menu 1, zvolte variantu 
menu 2 nebo 3. 

ALERGENY

Všechna menu jsou dostupná se 
seznamem alergenů a ingrediencí, 
takže si studenti s intolerancí nebo 
stravovacími preferencemi budou 
moci jídlo objednat sami.



JAK MOHU OBDRŽET PENÍZE ZPĚT, 
KDYŽ MOJE DÍTĚ OPUSTÍ LFP?

Pokud Vaše dítě ukončí studium 
v Lycée Français de Prague 
a zbude mu na kartě nějaký 
kredit, kontaktujte floor manažera 
a zůstatek Vám bude převeden  
na bankovní účet. 

JAK MOHU POSKYTNOUT  
ZPĚTNOU VAZBU?

Vaše názory a připomínky nám 
pomáhají se neustále zlepšovat. 
Proto s veškerými podněty 
neváhejte kdykoli kontaktovat 
manažera jídelny osobně nebo  
na emailu lfp@zatisigroup.cz .
 

WELLNESS POLICY  
(Pravidla zdravého stravování)

Osvojení zdravého a vyváženého 
životního stylu společně 
s rozumným výběrem stravy má 
přímý vliv na osobní pohodu 
a úroveň zdraví. Proto jsme zavedli 
Fat & Sweet policy. Skupinové 
stravování totiž nemá jen zasytit, ale 
také poskytnout dostatek energie 
k zvládnutí náročného školního 
dne. Náš koncept snoubí výživu, 
rozvoj dětí a bezpečné stravování. 
Lycée Français de Prague podporuje 
zdravá jídla jako celozrnné 
produkty, mléko, čerstvé ovoce, 
zelenina a 100% džusy. Některá jídla, 
jako například plnotučné mléčné 
produkty, koláče a donuty budou 
dostupné jen v omezené míře.

Během pandemie Covid-19 
bude jídelna provozována podle 
upraveného plánu, aby byly vaše 
děti v bezpečí. Všechna pandemická 
pravidla a omezení Covid-19 budou 
podrobně představena v jídelně a 
na internetových stránkách Fresh & 
Tasty.

Co děláme, abychom chránili vaše 
děti:

1. používáme masky
2. sledujeme naše zdraví
3. pravidelně myjeme a dezinfikujeme 
ruce, používáme rukavice
4. všechny produkty balíme
5. v pravidelných intervalech 
dezinfikujeme stoly a židle 
profesionálními výrobky
6. u vstupu do jídelny je připravena 
dezinfekce



Všechna jídla jsou zchlazena, určena
k ohřátí a mají trvanlivost 2-5 dní.

Na objednání vám rádi připravíme
také dorty a jídla na oslavu.

Rozvážíme po Praze a jejím širším
okolí.

Čerstvě uvařená jídla od šéfkuchařů restaurací
Zátiší Group, z divize denního stravování
Fresh&Tasty a Zátiší Cateringu.

Objednávejte na

www.rozvoz.zatisigroup.cz



Alena Majerová 
FLOOR MANAGER

+420 775 850 204
lfp@zatisigroup.cz

freshandtasty.cz/lfp

Coordonnées / Kontakty /  
Contact details:

Chcete nám vidět pod pokličku? 
Sledujte nás na instagramu a facebooku                    freshandtastycz


