Stravovací zařízení v Českém Těšíně – aktuální situace k 18.3.2020 v 10:00 hod.

Název stravovacího zařízení

Kontaktní osoba

Aktuální provoz

SCOLAREST - zařízení školního
stavování spol. s r.o. – Pod Zvonek
1835

Možnost navýšení kapacity
strávníků
Zipsová Růžena, oblastní manažerka, Vaří pouze pro klienty CSS Č.T., Ne, omezený provoz
tel.: 731 438 155
nikoliv pro cizí strávníky. Dnes
uzavřena budova.
Zipsová Růžena, oblastní manažerka, Vaří pouze pro klienty CSS Č.T., Ne, omezený provoz
tel.: 731 438 155
nikoliv pro cizí strávníky. Dnes
uzavřena budova.

Centrum sociálních služeb Český
Těšín, příspěvková organizace

Mgr. Jarmila Ďurčeková, tel: 558
712 686, mobil: 724 865 928

CSS Č.T. má zajištěny obědy pro
zaměstnance, klientky domova pro
seniory a klienty pečovatelské
služby. Obědy vaří SCOLAREST, Pro
cizí strávníky nevaří.

Nemocnice Český Těšín a.s.

Jolana Kajzarová, tel: 558 769 248

Základní škola s polským jazykem
vyučovacím a Mateřská škola s
polským jazykem vyučovacím Český
Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná
EM & KA pro global services, s.r.o.

Tel: 558 764 069, 558 764 061

Ode dne 16.03.2020 nebudou vařit Ne – z důvodu chybějícího
pro cizí strávníky a důchodce, pouze personálu.
pro pacienty nemocnice a klienty z
Žukova.
Ode dne 16.03.2020 nevaří.
Ne.

Jolana Juroszová, tel.: 558 640 764,
774 451 337

Zatím vaří bez omezení pro všechny Ano - jsou personálně zajištěni,
klienty včetně cizích strávníků.
mohou vařit více obědů.

SCOLAREST - zařízení školního
stavování spol. s r.o. – Slovenská 1

Ne, omezený provoz

Charita Český Těšín
(Charitní dům pro seniory Hnojník)

Ingrid Drobná, tel.: 734 167 724

Masarykova základní škola a
mateřská škola Český Těšín

Markéta Jasinski, tel.: 725 881 368,
558 746 503

Základní škola a mateřská škola
Český Těšín Hrabina, příspěvková
organizace

Irena Hnyluchová, tel.: 558 737 121,
558 736 725

Vaří obědy pro zaměstnance, Ano - jsou personálně zajištěni,
klientky domova pro seniory a klienty mohou vařit více obědů.
pečovatelské služby.
Vaří obědy pouze pro zaměstnance
Ne, omezený provoz, na základě
opatření KHS školní jídelna nebude
vařit cizím strávníkům a zamezení
kontaktu s AČR
Zkrácený výdej obědů od 11:00 do Na základě opatření KHS–oddělení
12:00, pouze do šálků, převzali 18 dětí a mladistvých nebude školní
strávníků z CSS Č.T.
jídelna vařit cizím strávníkům od
18.03.2020.

