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1. Legislativa

Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

ve znění pozdějších přepisů

• Účinnost od 1. 9. 2021

• Změny se týkaly:

- výdejen lesních mateřských škol

- úplat za školní stravování v zařízeních zřízených státem,

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

- finančních limitů pro nákup potravin



• Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu

• Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních

limitů stanovených v příloze č. 2 citované vyhlášky a určuje ji

provozovatel stravovacích služeb

Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

ve znění pozdějších přepisů: www.msmt.cz

Školský zákon v platném znění a prováděcí vyhlášky: www.msmt.cz

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
https://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-27-2-2021?lang=1


Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny
Dle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání, ve znění (školský zákon) ředitel školy vydá školní

řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich

zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech

vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů

a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí,

žáků a studentů



• Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole

nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí

zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje

o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků

• Doporučení:

- Provést revizi a aktualizaci dokumentace, tj. vnitřního řádu

- Překontrolovat výši finančního normativu na nákup potravin a úplaty

- Uvést dotovanou i nedotovanou cenu s poznámkou, kdy má strávník nárok

na dotovanou cenu a jak se bude postupovat, když oběd po dobu nemoci

neodhlásí

- Aktualizovat kalkulaci při doplňkové činnosti



Stravování dětí/žáků z Ukrajiny v zařízeních

školního stravování
• V případě přijetí dítěte/žáka do školy má dítě/žák nárok na školní

stravování

• Dotované školní stravování se poskytuje pouze jako součást hmotného

zabezpečení dětí po dobu pobytu ve škole, tzn., že na něj mají nárok pouze

ty děti, které se účastní školního vyučování

• První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském

zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení

• Pozn. Není určeno pro ty děti/žáky, kterým se ze školní jídelny vozí jídlo

do ubytoven, kde dočasně přebývají se svými rodinami. Tam se jedná

o službu v rámci doplňkové činnosti (neúčastní se školního vyučování)



Financování školního stravování dětí/žáků 

z Ukrajiny 

1. Platba školního stravování

2. Bezplatné školní stravování - dle školského zákona rozhoduje o snížení

nebo prominutí úplaty ředitel školy bez dalšího omezení. Může při tom vzít

v úvahu všechny jemu známé skutečnosti týkající se situace konkrétního

dítěte a jeho zákonných zástupců a také obecné humanitární důvody. V ZŠ

je možné dále řešit prostřednictvím programu “Obědy pro děti” nebo jiného

obdobného programu, případně příspěvkem od sponzorů nebo zřizovatele.

Informační materiál Vzdělávání Ukrajinských dětí: www.edu.cz

https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/


Dotační programy na podporu školního stravování 

1. MŠMT vyhlásilo na kalendářní rok 2022 dotační výzvu

pro podávání žádostí o poskytnutí dotace nestátním

neziskovým organizacím „Podpora školního stravování žáků

základních škol na rok 2022“

2. MPSV prodloužilo 7. výzvu číslo 30_21_011 k předkládání

žádostí o podporu v rámci operačního programu potravinové

a materiální pomoci



Dotační program „Podpora školního stravování 

žáků základních škol na rok 2022“
• Účel: podpořit školní stravování žáků ZŠ, jejichž rodina se ocitla

v nepříznivé finanční situaci

• Dotaci lze využít také pro žáky, kteří jsou konfliktem

na Ukrajině donuceni hledat útočiště v České republice

a pobývají zde na základě víza za účelem strpění

• Současně bude navázána a podpořena spolupráce ministerstva,

ZŠ a ZŠS zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení

a nestátních neziskových organizací v této oblasti.



• Příjemcem dotace mohou být pouze právnické osoby zřízené v některé

z následujících právních forem:

• spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

• ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

• nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů,

• obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

• účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních

služeb, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církevních a náboženských

společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Více informací naleznete: www.zkola.cz nebo www.msmt.cz

https://www.zkola.cz/dotacni-vyzva-k-podpore-skolniho-stravovani-zaku-zakladnich-skol-v-roce-2022/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-vyzva-k-podpore-skolniho-stravovani-zaku-2022?lang=1&ref=m&source=email


Dotační program „Potravinová pomoc dětem 

v hmotné nouzi - Obědy do škol“
• Cíl: zajistit bezplatné školní stravování dětem ze sociálně slabých rodin

ve věku 3 – 15 let navštěvující MŠ, ZŠ či víceleté gymnázium, které se jako

společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí

nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi, což bude ověřovat místně

příslušný úřad práce

• Rozhodné období: pro školní rok 2022/2023 je 06 - 09/2022

• Sběr žádostí: ukončen 20. 4. 2022

• Smlouvu o partnerství k prodloužené 7. výzvě projevilo zájem uzavřít

se Zlínským krajem celkem 33 škol



Portál MŠMT a ZKOLA
• Aktuální stanoviska ze školního stravování se zveřejňují

na portále MŠMT v části: vzdelavani/stanoviska-msmt-ke-

skolnimu-stravovani

• Aktuální informace z oblasti školního stravování se zveřejňují

na portále ZKOLA v části: Školní stravování

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stanoviska-msmt-ke-skolnimu-stravovani
https://www.zkola.cz/management/skolni-stravovani/


Konference Školní stravování 2022

• Ve dnech 24. – 25. 5. 2022 bude probíhat v Pardubicích tradiční

konference Školní stravování 2022, kterou pořádá Společnost

pro výživu, z.s. v kongresovém centru Paláce Atrium

• Téma: Legislativní, zdravotní a nutriční problematika ve školním 

stravování

• Přihlášky a potřebné informace: www.vyzivaspol.cz

https://www.vyzivaspol.cz/konference-skolni-stravovani-2022/


Krajská konference hromadného stravování jaro 

2022
• Bezplatný program: 

- Praktické rady k nutričnímu doporučení a spotřebnímu koši

- Jak získat zpět až 85 % nákladů při rekonstrukci kuchyně?

- Jak na dietní stravování ve školních jídelnách prakticky

- Připravovaná vyhláška o požadavcích na pokrmy

• Placený program:

- Průvodce právními předpisy školní jídelny

• Termín: 24. 05. 2022, Zlín, Baťův institut, budova 14/15

• Odkaz na propozice a přihlašovací formulář: www.jidelny.cz

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2195


Soutěž Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2022
• 5. ročník kulinářské soutěže ve společném stravování

• Motto soutěže: Atraktivně, chutně a zdravě

• Soutěž je dvoukolová:

- Korespondenční kolo: 1. 3. 2022 – 31. 5. 2022

- Praktické finálové kolo: 23. 8. 2022 – 25. 8. 2022

• Kategorie:

- Svačinky pro děti od 3 do 6 roků

- Pokrm pro mládež od 11 do 18 roků

- Bezmasý rostlinný pokrm

- Racionální pokrm pro nemocné a seniory

• Odkaz na propozice a přihlašovací formulář: Asociace kuchařů a cukrářů ČR nebo 
www.jidelny.cz

https://www.akc.cz/aktualita.php?id=23
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2193
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