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

Provozovna: Školní jídelna při ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 

 

PROVOZNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU 

 
Kancelář:  581224258 

Email: provoz.mostenice@gthcatering.cz 

Web: www.strava.cz 

 

 

1. Ve školní jídelně se stravují pouze strávníci řádně přihlášení na základě 

Přihlášky ke stravování.  Strávníci, kteří nemají zakoupenou stravu, se 

nesmí zdržovat ve ŠJ a přilehlých prostorách ŠJ. 

 

2. Školní jídelna poskytuje stravování žákům, studentům, zaměstnancům škol 

a cizím strávníkům. 

 

3. Každý přihlášený strávník (mimo žáků MŠ) musí mít zakoupený čip 

v hodnotě 115,- Kč, který je zálohovaný. 

 

4. Svačiny se vydávají od 9:40 do 10:00 hod.  

 

5. Obědy se vydávají od 11:00 do 13:30 hod. Jídelna se zavírá ve 14:00 hod. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze od 11:00 do 11:30 hod. Jídelna 

zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 min. od jejího 

vydání do jídlonosiče. Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 má být 

oběd spotřebován do 4 hod. po naplnění. 

 

6. Obědy a svačiny se platí vždy jeden měsíc dopředu. 

 

7.    Platby stravného : 

 

 - v hotovosti u vedoucí školní jídelny  

         - převodním příkazem ze svého bankovního účtu na účet č. 7346872/0800 

mailto:provoz.mostenice@gthcatering.cz
http://www.strava.cz/


     variabilní symbol je rodné číslo přihlášeného strávníka bez lomítka 

 

8. Přeplatky se strávníkovi převádějí do následujícího měsíce. Na konci 

školního roku se přeplatky převádějí do dalšího školního roku. Vyplácejí se 

pouze v případě, kdy strávník nebude již více navštěvovat ŠJ. A to pouze 

po předložení čipu, za který se vrátí záloha 115,- Kč. 

9. U strávníků, kteří nemají občanský průkaz, se přeplatky se vrací pouze 

zákonnému zástupci 

 

10. Přihlásit a odhlásit oběd na následující den lze do 14:00 hod. Dále také 

v případě nemoci telefonicky ráno do 7:00 hod. 

 

11. U objednávacího snímače a na internetu lze odhlašovat nebo přehlašovat 

obědy na tento týden, ale také na následující týden. Přihlašovat obědy lze 

pouze v případě, kdy má strávník na kontě kladný finanční zůstatek. 

 

12. Přihlášený strávník má automaticky objednané obědy na celý školní rok, a 

to na všechny dny, ve kterých ŠJ vaří. Obědy na dny, kdy se nebude moci 

stravovat, je třeba včas odhlásit. Každý objednaný a uvařený oběd bude 

vyúčtován. 

 

13. Pro žáky a studenty po dobu prázdnin obědy automaticky odhlašujeme. 

V případě výletů a ředitelského volna obědy automaticky neodhlašujeme. 

 

14. Všichni žáci dodržují zásady slušného chování, řídí se pokyny učitelů a 

kuchařek a udržují pořádek v jídelně a ve všech přidružených prostorách 

ŠJ.  

Každý strávník je povinen odnést použité nádobí do pojízdných stojanů. 

Odnášení nádobí z jídelny je zakázáno. 

 

15. Jídelní lístky jsou vyvěšeny v prostorách školní jídelny, přístupné jsou na 

adrese www.strava.cz 

 

 

Horní Moštěnice 1.9.2017 

 

Vedoucí školní jídelny: Věra Tichá 

 


