
Dobrý den milí studenti, rodiče, 

     V Hello newsletteru jsem dostala možnost sdělit pár informací o školním stravování, za což jsem ráda. 

Možná zjistíte pár nových věcí, jak to vlastně funguje a co vše stojí za jídlem, které děti dostanou v jídelně 

na talíř. 

 

    Oběd, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo mám já, jako vedoucí školní 

jídelny a náš šéfkuchař, kteří jídelníček připravujeme. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně 

dotuje. A své požadavky mají strávníci a jejich rodiče, přitom každý ze svého pohledu podstatné. 

Do přípravy jídla vstupují navíc požadavky odborníků na výživu, hygienu, ale také finance nebo provozní 

možnosti kuchyně a výdejny. 

 

 

Trochu legislativy 

     Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem, a stát proto pro něj stanovuje poměrně 

přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem 

skutečnou alfou a omegou je vyhláška č. 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy 

vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení, a tak se s ní snadno může seznámit každý 

rodič. 

 

Vyhláška stanovuje dva základní požadavky: 

a) rozmezí finančního limitu na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven 

b) průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. spotřební koš). 

 

Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje 

požadavky stanovené touto vyhláškou. 

 

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška č. 137/2004, obsahující 

pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit v oblasti hygieny. A ta jsou často tak přísná, že prakticky 

omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují. 

 

 

Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60 %. 

Cena oběda, kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady 

hradí někdo jiný. Běžné materiálové náklady na jeden oběd se v současnosti pohybují kolem 25 Kč (v 

závislosti na věku dítěte). Rodič, který stravenku hradí, musí počítat s tím, že min. dalších 30 Kč (mzdy a 

režie) mu přidá někdo jiný - stát. A ten si pochopitelně vyhrazuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat. 

Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a 

nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků. Zejména méně masa, což sama 

chápu, také nemusím často jíst maso... 

 

Našim záměrem je používat co nejvíce lokálních, sezónních a čerstvých surovin s cílem dosáhnout co 

největší spokojenosti dětí. 

Nadstandardně jsme také zakoupili ohřev talířů pro zkvalitnění výdeje stravy. 

Rádi budeme pracovat s opodstatněnými připomínkami týkající se stravy a výdeje obědů. 

 

Závěrem Vám přejeme za celý kolektiv příjemné prázdniny, které jsou již za dveřmi a budeme se těšit na 

spolupráci v dalším školním roce. 

S pozdravy a přáním příjemného dne Lenka Vařeková 

 

 

 
 


