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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
I.

ČINNOSTI PROVOZOVANÉ ŠKOLNÍ JÍDELNOU
§ 3 vyhlášky o školním stravování

Zařízení školního stravování provádí svou činnost v provozovnách. Provozovnou se
rozumí každý samostatný soubor místností a prostor, v němž jsou uskutečňovány
stravovací služby, během nichž nedochází k rozvozu nebo přepravě jídel.
Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může
připravovat jídla, která vydává výdejna.
Vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, která vydává výdejna jako
samostatné zařízení školního stravování, zpravidla místně odloučené.
Výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel
stravovacích služeb.
Stravovací služby nad rámec § 4 vyhlášky o školním stravování (dále jen "jiné stravovací
služby") poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy a prodávaný
sortiment nesmí obsahovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky.
Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb, s výjimkou podávání stejných jídel
zaměstnancům právnických osob, které vykonávají činnost škol a školských zařízení,
může zařízení školního stravování uskutečňovat pouze časově, nebo prostorově odděleně
od školního stravování.
II.

ROZSAH SLUŽEB ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
§ 3 vyhlášky o školním stravování
Rozsah poskytovaných služeb v rámci školního stravování je upraven § 122 školského zákona o
hmotném zabezpečení dále vyhláškou o školním stravování
Pro účely školního stravování se hlavními jídly rozumí oběd a večeře, doplňkovými jídly snídaně,
přesnídávka, svačina a druhá večeře. Každé z jídel podle je strávníkům poskytováno nejvýše
jednou denně. Po novele vyhlášky, která byla vyvolána změnou ekonomických faktorů (DPH) a
některými negativními jevy v poskytování služeb školního stravování bylo vyhláškou definováno i
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složení oběda, který musí obsahovat polévku nebo předkrm, hlavní chod a nápoj, případně
doplněk (salát, dezert, ovoce)
a) Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat
oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s
celodenním provozem,
oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, jeli vzděláváno ve třídě s polodenním provozem,
hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhé večeře, je-li vzděláváno ve třídě s
internátním provozem, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.
b) Žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat
oběd. V případě, že školní jídelna připravuje jako nadstandardní službu pro žáky 1. stupně
základní školy svačinku (tak jako pro děti v MŠ), musí být tato svačinka poskytována za
plnou cenu stanovenou na úrovni úplných vlastních nákladů. V tom případě se nejedná o
podnikatelskou činnost, neboť realizační cena neobsahuje zisk a jde o velmi omezený,
uzavřený okruh strávníků a je možné o nákladech a výnosech účtovat v hlavní činnosti.
Využít tak § 123 školského zákona o poskytování služby za úplatu.
c) Zletilému žákovi střední školy, konzervatoře a studentovi vyšší odborné školy lze
poskytovat školní stravování v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci.
d) Nezletilý žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, osoba v plném
přímém zaopatření, nebo osoba, které je poskytována preventivně výchovná péče formou
celodenních nebo internátních služeb, má právo denně odebrat
hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhých večeří, jde-li o nezletilého
žáka nebo osobu mladší 15 let, nebo
hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1, jde-li o nezletilého žáka nebo osobu od
dovršení 15 let.
e) Zletilému žákovi a studentovi vyšší odborné školy ubytovanému ve školském výchovném
a ubytovacím zařízení lze poskytovat školní stravování v rozsahu uvedeném v předcházejícím
odstavci.
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f) Souhlasí-li nadpoloviční většina zletilých strávníků a zákonných zástupců nezletilých
strávníků, mohou strávníci uvedení v odstavci d) nebo e) denně odebrat pouze snídani a
hlavní jídla, a to v hodnotě nákladů na potraviny ve výši součtu finančních normativů
určených pro všechna jim náležející jídla podle odstavce d) nebo e).
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely
této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
V uplynulém období asi 4 % subjektů, poskytujících stravovací služby nezajistila jejich úplnost.
Poskytované služby tak neodpovídaly svým rozsahem uvedeným ustanovením. Nad rámec
stanoveného rozsahu byly poskytovány ještě následující služby:
Mléko do škol – 20,11 %
Ovoce do škol – 23,56 %
Automat – 15,52 %
Negativním rysem je nezavedení pitného režimu – 2,3 %.

III.

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
a) Úplata za školní stravování
Služby školního stravování jsou poskytovány za úplatu. Úplata za školní stravování je upravena
vyhláškou o školním stravování a tato úprava týká se především veřejných subjektů (zřizované
MŠMT a obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí), poskytujících služby školního stravování. Pro
strávníky, kteří se v těchto zařízeních stravují, je určena ve výši finančního normativu, který je
stanoven vedoucím pracovníkem uvedeného zařízení.
b) Stanovení finančních normativů
Poskytovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši finančních
normativů na nákup potravin (dále jen "finanční normativ") podle § 5 odst. 2 vyhlášky o školním
stravování a to v závislosti na věkové skupině strávníků.
c) Dodržování finančních normativů.

V jednom zařízení školního stravování je možné vzhledem k věkové struktuře strávníků
použít více normativů odpovídajících příslušným kategoriím strávníků. Výše platby je
určena výší normativu na potraviny pro každou věkovou kategorii strávníků. Výši nákladů
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na potraviny nemůže zařízení školního stravování ovlivnit. Jedná se o normativní výdaj a
představuje nárok strávníka na to, že hodnota potravin v pokrmu je zaručena ve
stanoveném limitu. To samozřejmě nelze chápat absolutně, ale v průměru za časové
období, ideálně za týden nebo měsíc. Na přijaté platby za potraviny od strávníků je tedy
nutné pohlížet jako na přijaté zálohy a ve stanoveném časovém období by mělo běžně
docházet k jejich vyrovnání. Na konci účetního období, zpravidla na konci kalendářního
roku je proto nutné zabezpečit, aby neprovařený limit (úspora) byly převedeny do
následujícího období a to jako přijatá záloha. Nejedná se o zisk zařízení školního
stravování.
V 85 % zařízení školního stravování byly strávnici dobře zařazeni do věkových skupin a
většinou byly tyto skupiny v praxi rozlišovány. Finanční limity však nebyly čerpány
v souladu s jejich vyhlášením a přijatými zdroji od strávníků. V 17 % subjektů byl limit
nedočerpán a úspora potravin byla vykázána jako zisk zařízení školního stravování.
V ojedinělých případech byly vydané potraviny použity k jinému účelu.

d) Provoz zařízení školního stravování
§ 30 školského zákona
Současná legislativa dává pracovníkům školních jídelen dostatek prostoru k tomu, aby poskytovali
stravovací služby v co nejvyšší kvalitě tak, jak to vyhovuje konkrétním podmínkám a strávníkům.
Ve vnitřním řádu zařízení školního stravování jsou upraveny podrobnosti k výkonu práv klientů
školního stravování, tj. zejména podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky
přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za
školní stravování, provoz a vnitřní režim zařízení školního stravování v souvislosti
s poskytovanými službami a to s ohledem na jejich rozsah a kvalitu a bezpečnost a ochranu zdraví
strávníků.
Vnitřní řád zařízení školního stravování musí být zveřejněn na přístupném místě ve školském
zařízení a musí s ním být seznámeni (prokazatelným způsobem) zaměstnanci, žáci a studenti a o
jeho obsahu misí být informování zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.
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Podmínky činnosti zařízení školního stravování jsou vnitřním řádem stanoveny v 88 % subjektů,
bohužel v 7 % s nimi nebyli řádně seznámeni strávníci a ve 27 % subjektů nejsou deklarované
podmínky dodržovány.
IV.

DALŠÍ ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
V souladu s právní úpravou může zařízení školního stravování poskytovat další stravovací služby.
Poskytované služby můžeme z tohoto hlediska rozdělit na:
Stravování klientů (dětí, žáků, studentů – pravidla jsou stanovena školským zákonem a
vyhláškou o školním stravování)
Stravování zaměstnanců (vlastní zaměstnanci příspěvkové organizace, o poskytování
závodního stravování rozhodne statutární orgán příspěvkové organizace, při rozhodování musí
počítat s tím, že jsou stanovena pravidla vyhláškou o závodním stravování a organizace hradí
náklady na závodní stravování ze svých nákladů na hlavní činnost, nikoli však na úkor 1.
skupiny strávníků.
V hlavní činnosti zařízení školního stravování lze poskytovat také stravování výše uvedeným
klientům nad rámec služeb školního a závodního stravování, ale v tom případě se
poskytuje za plnou cenu. Tuto službu lze zabezpečit výjimečně i jiným osobám – např.
poskytnutí stravování kontrolnímu orgánu, při soutěži žáků, kdy je škola pořadatelem
účastníkům soutěže apod. a to za plnou cenu (na úrovni úplných vlastních nákladů)
Stravování cizích strávníků – všech, kteří se pravidelně stravují v zařízení školního
stravování a nejsou zaměstnanci poskytovatele stravovacích služeb. Je vždy předmětem
doplňkové činnosti a úplata za tyto služby musí být nejméně na úrovni úplných vlastních
nákladů.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Citované právní předpisy
Výroční zpráva České školní inspekce
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