
 

 

 

 

Vážení občané města Vamberka, 

je nám potěšením, že jsme se stali novým provozovatelem stravovacích služeb v Základní škole Vamberk, a 

že budeme mít příležitost i zde naplnit naše firemní motto „Jídlo je radost“ 

GTH zařízení školního stravování, spol. s.r.o. je ryze česká společnost, která se zabývá poskytováním 

stravovacích služeb ve školním stravování. Je součástí skupiny GTH multicatering působící v České 

republice a na Slovensku, která vznikla v roce 1996 spojením společností GTH catering, GTH catering a.s, 

GTH zařízení školního stravování, spol. s.r.o.  a MULTI-Catering. Jednotlivé společnosti ve skupině poskytují 

služby společného stravování v širokém spektru zákaznických segmentů od průmyslu, administrativy, 

zdravotnictví, školství až po armádu. 

Základní vizí naší společnosti je individuální přístup k našim zákazníkům, vysoká kvalita jídel bez použití 

polotovarů a respektování lokálních tradic a zvyků. Pro zpestření nabídky pravidelně připravujeme akce 

mezinárodní kuchyně, jídla ze sezónních surovin nebo pokrmy dle aktuálních svátků.  

Těšíme se na Vás! 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Informace pro přechodné období 
1.3. a 2.3. bude strava vydávána bez objednání všem strávníkům. 

Objednání a rušení obědů 

Objednávky jídel a rušení je do 13:20 hod. předchozího dne a po tomto termínu není již možné jídlo 

objednat / zrušit přes webové rozhraní. 

Kde a jak objednat stravu: 

Realizace objednávek je na adrese: strava.cz, číslo jídelny: 11139 

Pro přihlášení zadejte do kolonky Uživatel: své jméno a příjmení bez diakritiky Heslo: své jméno a 

příjmení bez diakritiky. Po prvním přihlášení si můžete své heslo změnit. 

Objednávat můžete od pondělí 22.2.2021. Pro vytvoření objednávky je nutné, aby proběhla platba na níže 

uvedený účet. 

Záloha na čip 

V termínu od 22.2.2021 do 25.2.2021 proběhne od 14:00 do 16:00 vrácení čipu Sodexa a přidělení čipu 

GTH, na který si bude žák jídlo vyzvedávat a objednávat přes terminál v jídelně. Dále proběhne vyplnění 

přihlášky ke stravování žáka a přidělení variabilního symbolu k platbě. 

Číslo účtu pro nabití konta bankovním převodem je: 6524462/0800. Prosíme rodiče o zadání změny 

bankovního účtu ve svém bankovním ústavu! 

Zůstatky finanční hotovosti na účtech žáků u stávajícího poskytovatele služby Sodexo zařízení školního 

stravování s.r.o., budou k 1. 3. 2021 automaticky převedeny na účet nového poskytovatele, společnosti GTH 

zařízení školního stravování, spol. s.r.o. 

V případě jakékoliv nejasnosti či dotazu nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:  

provoz.zs.vamberk@gthcatering.cz nebo telefonicky na čísle: 731 116 248 a 730 851 353. 

 

                                                                                    Tým GTH zařízení školního stravování spol. s.r.o. 


