
Informace 
pro 

školní jídelny
školní jídelny - výdejny

jaro 2017



Osnova
1. Matrika školského zařízení

2. Věkové skupiny strávníků

3. Finanční normativy na nákup potravin

4. Metodická pomoc k zajištění školního stravování

5. „Pamlsková vyhláška“ a „Informace MZ pro provozovatele bufetů a 
automatů ve školách a školských zařízeních“

6. NV č. 74/2017 Sb., o podmínkách pro poskytování podpory na dodávky 
ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol 

7. Portál www.zkola.cz

8. Ostatní

9. Množství skladovaných zásob potravin 

10.Projekt „Zdravá školní jídelna“  

http://www.zkola.cz/


Dokumentace škol a školských zařízení

(podle § 28 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
je povinností školského zařízení, což je i školní jídelna nebo školní
jídelna - výdejna vést školní matriku. Forma není předepsána.

Požadované údaje lze tedy vést formou:
 přihlášek ke stravování
 seznamů stravovaných dětí, žáků, studentů
 evidenčních listů
 jiné evidence, kterou organizace vyhotoví



Věkové skupiny strávníků

 Z důvodu správného zařazení strávníků do věkových skupin
viz příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, ve znění pozdějších předpisů, nezapomínejte,
aby u každého strávníka (dítě, žák, student) bylo možné
překontrolovat jeho datum narození.



Finanční normativy

Stanovení správných výší finančních normativů na nákup
potravin (ceny stravenek) podle věkových skupin strávníků, jak
stanoví příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování
zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí je určena výší finančního normativu, který stanoví
provozovatel stravovacích služeb podle povahy poskytovaných
služeb (§2 odst. 6 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
ve znění pozdějších předpisů).



Metodická pomoc 
k zajištění kvalitního školního stravování

Dokument byl vydán MŠMT pod Č.j. MSMT-30485/2015-4

dne 8. března 2016

Je vystaven:

 na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz

 na portále www.zkola.cz

http://www.msmt.cz/
http://www.zkola.cz/


„Pamlsková vyhláška“

V návaznosti na § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, byla vydána vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na
potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k
prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Datum účinnosti od 20. září 2016



Přechodná ustanovení § 5

 1. Potraviny nesplňující požadavky stanovené touto vyhláškou
pořízené prodávajícím přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky lze nabízet k prodeji a prodávat v prostorách školy a
školského zařízení do prvního dne čtvrtého měsíce ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky. (Pozn. do konce roku 2016)

 2. Mléko a mléčné výrobky, na které se poskytuje podpora
podle jiného právního předpisu8) a které nesplňují požadavky
stanovené touto vyhláškou, lze ve školách a školských
zařízeních nabízet k prodeji, prodávat nebo na ně umísťovat
reklamu do 31. července 2017.

 Zodpovědnost je na ředitelích, jaké podmínky stanoví
pronajímatelům ve smlouvách.



Informace MZ pro provozovatele bufetů a 
automatů ve školách a školských zařízeních

K aplikaci přílohy k vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích

na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze

nabízet a prodávat ve školách a ŠZ. Jedná se o pomocný

materiál MŠMT k aplikaci vyhlášky.

http://www.msmt.cz/file/39573/

http://www.msmt.cz/file/39573/


NV č. 74/2017 Sb., o stanovení některých 
podmínek pro poskytování podpory 

na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků 
z nich do škol a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády

Ze dne 8. března 2017 č. částky 27

odkaz zde

https://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/zakony/Stranky/narizeni.aspx


www.zkola.cz

 Informace z oblasti stravování zveřejňujeme v podsekci:

školní stravování
.

http://www.zkola.cz/
http://www.zkola.cz/management/oos/Skolni-stravovani/Stranky/Skolni stravovani.aspx


Ostatní
 Kapacity (školní jídelny, školní jídelny – výdejny).

 Zastupitelnost vedoucí školní jídelny (hesla apod.).

 Sledovat vydání prováděcího předpisu (vyhlášky) k zákonu
č. 110/1997 § 9a odst. 1 písm. c) Povinnost provozovatele
stravovacích služeb poskytnout spotřebiteli informaci o
množství pokrmu.

 Dietní stravování = nutriční terapeut.

 Informace o termínech a místech porad vedoucích školních
jídelen v červnu 2017 bude vystavena na portále
www.zkola.cz

http://www.zkola.cz/


Možnost stanovení horní hranice 
finanční hodnoty zásob potravin

Možnost stanovit horní hranici finanční hodnoty zásob

potravin na skladu ve školní jídelně. Nenechat příliš

velké stavy zásob vzhledem k vázání finančních

prostředků zejména před hlavními prázdninami a před

koncem roku. Snadněji se dodržují expirační lhůty.

Není důvod nakupovat a skladovat velké množství

různých druhů ochucovadel, které u školního stravování

nemají funkci suplování čerstvých potravin s nízkým

obsahem soli.



Informace o projektu
„Zdravá školní jídelna“

Státní zdravotní ústav vydal:

Rádce školní jídelny 1

 Obsahuje nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu koši

Rádce školní jídelny 2

 Obsahuje informace k objektivnímu vedení

spotřebního koše

Rádce školní jídelny 3

 Obsahuje informace k normování potravin v souladu s 

„Nutričním doporučením MZ ke spotřebnímu koši“

Odkaz

https://www.zkola.cz/management/oos/Skolni-stravovani/Stranky/Radce-skolni-jidelny.aspx


Děkuji za pozornost.
Iva Křížková

Krajský úřad Zlínského kraje, 
OŠMS, oddělení organizační a správní


