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I. TEORETICKÁ ČÁST – Úvod a cíl práce 

Školní stravování v české republice je součástí procesu vzdělávání, jehož je 

významným sociálním, zdravotním a také ekonomickým činitelem. Není úplnou 

samozřejmostí, že stát na tyto služby velkou měrou přispívá. Možnost stravování je tak dána 

širokému okruhu dětí v mateřských školách, žákům v základních a středních školách a 

studentům ve vyšších odborných školách. Náklady na zajištění a organizaci těchto služeb jsou 

nemalé a je jistě žádoucí využít poskytované prostředky co nejefektivněji. 

 Samotné zajišťování školských stravovacích služeb je organizováno státními, 

veřejnými, církevními a soukromými subjekty a na základě právních předpisů jsou jim dány 

možnosti a postupy pro zřizování těchto účelových zařízení, organizování jejich činnosti a 

pravomocem k řízení. Je na samotných zřizovatelích jaké zvolí postupy, jaké formy školských 

stravovacích služeb mohou nabídnout a jaká zaujmou stanoviska k této problematice. 

Stěžejním cílem zřizovatelů a provozovatelů stravovacích zařízení by mělo být především 

poskytování kvalitních služeb a rozumné vyvažovaní těchto služeb také ekonomickými 

aspekty. Poskytnutí dostupného, vyváženého, kvalitního, hodnotného a zdravého stravování a 

následná spokojenost nejen, dětí, žáků a studentů, ale také jejich rodičů a pedagogů. K tomu, 

aby služby školního stravování mohly tohoto standardu dosáhnout, potřebují mít přiměřené 

finanční prostředky na potraviny, na provoz, přiměřený počet kvalifikovaných, přiměřeně 

odměňovaných pracovníků a kvalitní vybavení odpovídající všem provozním a hygienickým 

požadavkům. 

Školní stravování prošlo za šedesát tři let své existence mnoha zásadními změnami ve 

svém vývoji. Od vzniku počátečních dobrovolných zařízení přes první právní úpravu z roku 

1953, další z roku 1963, která již obsahovala potřebná právní a ekonomická ustanovení a 

předpisy pro metodické vedení a kontrolu zařízení školního stravování. 

Pro srovnání několik čísel: v roce 1953 u nás bylo registrováno jen asi 3500 zařízení 

školního stravování, v roce 1989 jich bylo už více než 11 000. Počet strávníků v roce 1953 

byl asi 308 000 a v roce 1989 jejich počet dosáhl téměř ke 2 000000. To samozřejmě muselo 

ovlivnit také počty pracovníků těchto zařízení. Zatímco v roce 1953 to bylo jen 6 200 osob, v 

roce 1989 bylo zaměstnáno ve školním stravování 37 000 pracovníků. Velmi významnými 
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údaji jsou také data počtu stravovaných dětí. V 70. a 80. letech, se ve školních jídelnách 

stravovalo 90% z počtu žáků mateřských a základních škol.
1
  

 

 

 Graf č.1a Počet stravovacích zařízení                                Graf č. 1b Počet strávníků 

 

Z uvedených grafů je patrný obrovský nárůst zařízení školního stravování v druhé 

polovině minulého století, které se tak staly významnou ekonomickou součástí školských 

služeb. Nejvíce změn, ale školní stravování zaznamenalo v posledních dvaceti letech. Nové 

právní předpisy a následné změny právního postavení nejen škol, ale i zařízení školního 

stravování přinesly zásadní změny a úpravy v jejich provozování a ekonomickém zajištění. 

          Cílem bakalářské práce je zjištění a následná analýza pozitiv a negativ zařízení 

školního stravování, které je součástí školy a samostatného zařízení školního stravování, 

s využitím získaných informací o ekonomické situaci těchto zařízení.  

Dílčími cíli pak je najít odpovědi na otázky, zda je pro rozvoj a efektivitu 

provozu malého zařízení školního stravování (s počtem strávníků od 150 do 300) 

ekonomicky výhodné být součástí školy? Nebo zda je výhodnější z důvodu udržitelnosti 

efektivity provozu a hospodářského růstu, zabývat se možností osamostatnění se 

                                                 
1
 ŠEVČÍK, J. a kol. Školní jídelny z pohledu let jejich existence do současných dnů. Výživa a potraviny, 

Zpravodaj pro školní stravování, 2000, č. 5, s. 75 
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takového zařízení. Která z možností je pak ekonomicky výhodnější pro školu, jejíž je 

takové zařízení školního stravování součástí? 

Zpracování bakalářské práce vychází z teoretických a praktických poznatků, které 

byly získány studiem odborné literatury a právních předpisů a na základě výzkumného 

dotazníkového šetření. Práce může sloužit jako pomocný metodický materiál pro ředitele škol 

a vedoucí nebo ředitele zařízení školního stravování při jejich manažerském řízení, zejména 

při jejich plánování a organizování. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola vymezuje činnost školního 

stravování v České republice podle zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a jeho dvě 

základní formy. Zařízení školního stravování jako samostatný právní subjekt a zařízení 

školního stravování, které je součástí školy.  

Druhá kapitola charakterizuje financování zařízení školního stravování, kde jsou 

definovány hlavní zdroje finančních prostředků. Součástí tohoto oddílu je podkapitola 

zaměřující se na normativy, konkrétně na definici tohoto způsobu rozdělování prostředků a na 

výši jednotlivých normativů. Součástí této podkapitoly je i krátká ukázka z analýzy krajských 

normativů MŠMT. 

Třetí kapitola je věnována praktické části, kvantitativnímu výzkumu. Zde jsou 

uvedeny výzkumné předpoklady, jejich komentář a následná analýza výsledků výzkumného 

šetření. Následuje grafické znázornění získaných údajů. Na závěr jsou výsledky analýzy 

shrnuty a je uvedeno doporučení školám a školským zařízením, za jakých podmínek 

preferovat, kterou právní formu stravovacího zařízení  

1 Zařízení školního stravování 

       Činnost škol a školských zařízení je upravena především zákonem č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů a na ně navazujícími prováděcími předpisy (zejména vyhláškami). Je tomu tak i u 

školního stravování.  
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Zařízení školního stravování, které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení, 

může být buď samostatnou právnickou osobou (samostatná školní jídelna) nebo tuto činnost 

vykonává škola nebo školské zařízení (rovněž právnická osoba).
2
 Zařízení školního 

stravování je tak součástí právnické osoby, která vykonává více činností, z nichž jednou je 

poskytování stravovacích služeb. Může to být například mateřská škola, základní škola, 

střední škola, vyšší odborná škola apod. Tuto činnost vykonávají také dětské domovy, 

domovy mládeže, výchovná zařízení v rámci plného přímého zaopatření, nebo v rámci 

preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb. 

Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši finančních 

normativů na nákup potravin (dále jen "finanční normativ") podle §5 odst. 2 a další podmínky 

poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a 

jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.3 

  Zařízení školního stravování zřizuje kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí jako 

školské právnické osoby nebo státní příspěvkové organizace. Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí zřizuje 

tato zařízení jako organizační složky státu nebo jejich součásti.
4
 Ministerstvo školství mládeže 

a tělovýchovy zřizuje tato zařízení jako školské právnické osoby nebo státní příspěvkové 

organizace podle zvláštního právního předpisu.
5
  

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje stravování dětí, žáků a studentů 

v době jejich pobytu ve škole nebo ve školském zařízení.
6
 Znění právního předpisu, umožňuje 

                                                 
2
 §7 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. Školní stravování. Právní předpisy. Význam [online]. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/el/1411/podzim2011/BVVP0533c/Skolni_stravovani_2011.pdf>. 

3
 §4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování [online]. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z WWW: 

<http://www.jidelny.cz/pravo_show.aspx?id=450>.  

 
4
 §8 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

5
 §169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů 

6
 §119 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů 
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právnické osobě, vykonávající činnost školy a školského zařízení, zajistit stravování i jiným 

způsobem, např. smluvně. Zařízení školního stravování v případě nevyužité kapacity může 

nabízet své služby (stravování) i jiným osobám, např. zaměstnancům škol a školských 

zařízení, firmám, důchodcům a široké veřejnosti, a to za úplatu, která je jeho příjmem.
7
 Výši 

úplaty za tyto služby stanoví v případě škol a školských zařízení zřízených státem, krajem, 

obcí nebo svazkem obcí ředitel školy nebo školského zařízení.
8
A to v souladu s vyhláškou o 

školním stravování.  

1.1 Zařízení školního stravování - samostatný právní subjekt 

Právní subjektivita představuje způsobilost zařízení školního stravování být 

účastníkem  právních vztahů. To znamená mít v určitých konkrétních právních vztazích, 

nejčastěji pracovně právních, správně právních obchodně právních nebo občanskoprávních, 

subjektivní práva a povinnosti. Samostatná zařízení školního stravování jsou právnickou 

osobou (příspěvkovou organizací). Právní subjekt vstupuje do právních vztahů vlastním 

jménem a nese za ně odpovědnost. Znamená to: 

 větší samostatnost při rozhodování o finančních a rozpočtových záležitostech  

 hospodaření s majetkem v rozsahu, který vymezí zřizovatel ve zřizovací listině  

 samostatné rozhodování v pracovněprávních záležitostech  

 rozvoj doplňkové činnosti a nakládání s hospodářským výsledkem  

 vznik samostatné účetní jednotky  

                                                 
7
 §122 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů 

8
 §123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů 
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Zařízení školního stravování musí splňovat kapacitu pro uvedený počet strávníků a 

svým technickým vybavením musí odpovídat hygienickým normám a všem zákonným 

podmínkám a nařízením pro provozování vlastní činnosti. 
9
 

Základními dokumenty samostatného zařízení školního stravování, které musí mít 

zařízení od doby svého vzniku, jsou:  

 Zřizovací listina 

 Zápis do obchodního rejstříku   

 Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení 

 Živnostenské oprávnění 

 Doklad o přidělení identifikačního čísla 

Zřizovací listina je základním dokumentem osvědčujícím právoplatnost a existenci 

právnické osoby – příspěvkové organizace, ale i zmocněním k tomu, aby organizace pro obec 

s využitím majetku obce vykonávala činnosti obcí přikázané nebo dovolené. Zřizovací listina 

je schvalována rozhodnutím zastupitelstva, přičemž struktura obsahu zřizovací listiny je dána 

zákonem, jenž vymezuje hlavní účel a předmět činnosti, okruhy doplňkové činnosti, označení 

statutárních orgánů, majetek ve vlastnictví zřizovatele, práva a povinnosti organizace k 

majetku a pravidla hospodaření organizace.
10

 Obec může obsah zřizovací listiny měnit 

rozhodnutím zastupitelstva.    

Zápis do obchodního rejstříku je dalším dokumentem, opravňujícím zařízení 

školního stravování vykonávat samostatnou činnost. Musí obsahovat další náležitosti a 

informace o zařízení jako je sídlo organizace, předmět činnosti, identifikační číslo atd.
11

   

   Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Samostatné zařízení školního 

stravování musí být zapsáno do rejstříku škol a školských zařízení. Školský rejstřík je veřejný 

seznam, který obsahuje rejstřík škol a školských zařízení a rejstřík školských právnických 

                                                 
9
 SPRINGER V. Ředitel školy a školní jídelna. Nový Bydžov: ATRE v.o.s, 2003. ISBN neuvedeno 

10
 §27 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

11
 §35 zákona č.513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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osob.
12

 Okamžikem zápisu zařízení do rejstříku škol a školských zařízení vzniká právnické 

osobě, která vykonává činnost školského zařízení, právo poskytovat školské služby a tím 

současně vzniká nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu 

územního samosprávného celku, a to na základě tohoto zápisu.
13

 

  Živnostenské oprávnění upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů. Chce-li někdo podnikat, musí splnit zákonem stanovené 

podmínky a získat živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění vzniká u ohlašovacích 

živností zpravidla dnem ohlášení, u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení koncese. V případě nutnosti podnikatel své oprávnění prokazuje 

primárně výpisem ze živnostenského rejstříku. Do vydání tohoto výpisu pak stejnopisem 

ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo pravomocným rozhodnutím o 

udělení koncese. 

Nutno upozornit, že od 1. 7. 2008, kdy nabyla účinnosti novela zákona č.455/1991 Sb. 

o živnostenském podnikání č.130/2008 Sb., která novelizovala zákon o živnostenském 

podnikání, se již nevydává ani živnostenský list ani koncesní listina, které původně sloužily 

právě jako průkazy živnostenského oprávnění. 

Živnostenské oprávnění je vázáno na konkrétní osobu a jako takové tedy nemůže být 

přeneseno na osobu jinou. Živnostenské oprávnění je pro zařízení školního stravování důležité 

z důvodu provozování doplňkové činnosti.
14

 

1.2 Zařízení školního stravování součástí školy 

Je-li zařízení školního stravování součástí školy, pak je ředitel školy zástupcem 

statutárního orgánu. Řediteli školy je podřízen/a vedoucí zařízení školního stravování (školní 

jídelny). Ředitel školy převádí na vedoucího zařízení školního stravování řadu kompetencí 

v oblasti ekonomické, pracovně právní, bezpečnostní a jiné. 

                                                 
12

 Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), Rejstřík škol a školských zřízení. Dostupné z WWW: < 

http://rejskol.msmt.cz/>. 
13

 §141 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů 

14
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů  
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 Účelné rozdělení kompetencí mezi ředitele školy a vedoucího zařízení školního 

stravování a jejich vzájemná spolupráce mohou zajistit bezproblémový a efektivní chod 

tohoto zařízení. Provoz školy i zařízení školního stravování klade nároky na organizaci 

(rozvrh hodin školy, provozní řád školní jídelny) a také na ekonomické aspekty obou 

subjektů. Zejména to platí pro oblast účetnictví, kde je třeba odděleně vést účetnictví školy a 

zařízení školního stravování zvolením vhodné analytiky v účetnictví.   

Postavení a kompetence vedoucího zařízení školního stravování je ovlivněno také 

velikostí školy a zařízení školního stravování. Počet zaměstnanců zařízení tvoří jen menší část 

všech zaměstnanců školy a jsou zařazeni do skupiny nepedagogických pracovníků. Tento 

počet pracovníků je pro jednotlivá zařízení školního stravování stanoven normativně, proto je 

velmi důležité, aby ředitel školy ve spolupráci s vedoucí zařízení hned po obdržení rozpočtu 

provedli analýzu přidělených prostředků vzhledem k počtu současných zaměstnanců. 

   Svými ekonomickými aspekty a převážně výrobní činností se zařízení školního 

stravování výrazně odlišuje od vzdělávací činnosti školy. Hospodaření školské právnické 

osoby v hlavní činnosti se řídí jejím rozpočtem. Rozpočet v hlavní činnosti může zahrnovat 

pouze příjmy a výdaje související s hlavní činností a příjmy získané hlavní činností lze použít 

pouze pro tuto činnost.
15

  

2 Zdroje finančního zajištění školního stravování  

 V českém školství bylo reformou veřejné správy v roce 2000 zavedeno více zdrojové 

financování. Výdaje na vzdělávání a tedy i na školní stravování plynou především z veřejných 

zdrojů. Většina prostředků je poskytována prostřednictvím kapitoly Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 333.  Základní postup při financování krajského a obecního školství 

pro daný rok vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a ze zákona o státním rozpočtu na 

daný rok. Tento základní postup je založen důsledně na kombinaci výkonového 

                                                 
15

 §134 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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a programového financování, tzn. je plně v souladu s hlavními požadavky na reformu 

veřejných financí.
16

  

Další prostředky plynou od zřizovatelů škol a školských zařízení. Finanční zajištění 

zařízení školního stravování do značné míry závisí na tom, zda vystupuje jako samostatný 

právní subjekt nebo zda je součástí školy. V obou případech vystupuje jako jedna účetnická 

jednotka, která použité finanční zdroje zúčtovává jako celek. Těmito zdroji financování 

zařízení školního stravování jsou: 

 státní rozpočet  

 zřizovatel 

 strávník nebo jeho zákonný zástupce 

 další zdroje 

 

 2.1 Státní rozpočet       

Ministerstvo školství rozděluje prostředky ze státního rozpočtu na základě tzv. 

republikových normativů krajům a to podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajské úřady v přenesené působnosti rozepisují a poskytují přímo právnickým 

osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, finanční prostředky státního 

rozpočtu („přímé výdaje“). To znamená, že tyto přímé výdaje, rozepisují a poskytují také 

zařízením školního stravování samostatným právním subjektům a školám, jejichž součástí je 

zařízení školního stravování.
17

 

                                                 
16

 Materiál MŠMT č. j: 27 552/2009-26, Dostupné na WWW:< http://www.msmt.cz/ekonomika-

skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctu-a-rozpis-rozpoctu-primych-vydaju> 

 

17
 §161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctu-a-rozpis-rozpoctu-primych-vydaju
http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctu-a-rozpis-rozpoctu-primych-vydaju
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 Tyto přímé výdaje jsou určeny na platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, 

odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonanou na základě dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, odstupné, úhradu pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úhradu pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náhrady vyplývající 

z pracovněprávních vztahů.
18

Součástí tohoto rozpisu jsou závazné ukazatele ve struktuře: 

limit počtu zaměstnanců (Lim), přímé výdaje celkem (NIV), z toho prostředky na platy (Ppl) 

a prostředky na ostatní osobní náklady (OON). Jejich překročení za kalendářní rok je 

považováno za porušení rozpočtové kázně
19

. 

V této souvislosti lze doporučit řediteli školy, nebo statutárnímu zástupci 

samostatného zařízení školního stravování průběžně sledovat jejich čerpání (čtvrtletně). 

Krajské úřady mohou jako součást rozpisu stanovit orientační ukazatele, kterými obvykle 

jsou: objem zákonných odvodů ze mzdových prostředků, příděl do FKSP, objem ostatních 

neinvestičních výdajů (ONIV). 

2.1.1 Krajské normativy 

Krajské normativy vycházejí z republikových normativů. Republikové normativy 

vznikly v roce 2004, dříve se nazývaly agregované normativy, které se vypočítávaly na 

základě druhu škol a školských zařízení. Republikové normativy se stanovují podle věku dětí, 

žáků a studentů. Jsou zde stanoveny čtyři základní stupně vzdělání – předškolní, základní, 

střední a vyšší odborné. Tyto normativy platí celorepublikově. „Jsou konstruovány jako podíl 

celkových objemů přímých neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu a celkových počtů žáků 

škol a školských zařízení, v nichž se příslušná kategorie vzdělávání poskytuje v denní formě. 

Stanovují se na základě předchozího roku a v závislosti na předpokládaných výkonech (počty 

žáků) a finančních vlivech předpokládaných změn.“
20
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 §160 odst. 1písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

19
 §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 

20
  ÚIV: Ústav pro informace ve vzdělávání: Podrobný popis systému vzdělávání [online]. 2009/10 [cit. 2010-12-

20]. Školský systém České republiky. Dostupné z WWW: http://www.uiv.cz/clanek/149 

http://www.jidelny.cz/pravo_show.aspx?id=586
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 Do republikových normativů patří i počty žáků na 1 zaměstnance zařízení školního 

stravování. Vývoj těchto normativů ukazuje tabulka č. 1(zdroj ÚIV): 

Na každou jednotku výkonu v daném kalendářním roce stanoví krajské úřady krajské 

normativy. Při rozpočtu přímých NIV se krajské úřady řídí vyhláškou, kterou se stanoví 

členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro 

jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro 

výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení.
21

 

 

Tabulka č. 1 Vývoj normativu 

Vývoj normativu, tj. počtu stravovaných na 1 No 

 

 

Počet strávníků normativ ČR 

2006 2007 2008 2009 2010 

MŠ  

50 30,82 30,67 30,56 30,56 30,44 

100 37,51 37,34 37,20 37,20 37,06 

200 a více 40,55 40,39 40,35 40,41 40,23 

ZŠ  

50 40,60 39,55 39,55 39,55 39,23 

100 47,88 46,77 46,77 46,77 46,42 

300 61,15 60,54 60,54 60,54 60,16 

500 68,20 67,66 67,66 67,66 67,27 

SŠ, k., VOŠ  

50 41,82 40,25 40,80 40,93 40,61 

100 48,34 46,61 47,65 47,80 47,45 

300 62,14 60,88 60,64 60,83 60,44 

500 67,68 66,50 66,72 66,93 66,54 

 

Pro oblast školního stravování se používají následující rozhodné ukazatele pro stanovení 

krajských normativů: 

 průměrný počet jednotek výkonu (počet stravovaných), připadajícího na jednoho 

nepedagogického pracovníka (No)je dán jako funkční závislost na počtu stravovaných 

v daném zařízení školního stravování. Tato funkční závislost by měla výši normativu 

přizpůsobovat výši normativu velikosti zařízení a to tak, že ve větších zařízeních je 

počet stravovaných na jednoho pracovníka vyšší než průměr a naopak, 

                                                 
21

 Vyhláška MŠMT č.492/2005Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                           
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 průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po)je tvořena průměrnou 

měsíční výší složek platu dosaženou v zařízeních školního stravování v rámci kraje 

v průběhu uplynulého kalendářního roku. Ta je upravena na výši, která se 

v příslušném kalendářním roce předpokládá vzhledem k celkovému objemu 

finančních prostředků přidělených krajskému úřadu prostřednictvím republikových 

normativů, 

 průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu, připadající 

na jednotku výkonu (ONIV). Stanoví se z průměrných hodnot dosažených nebo 

rozpočtovaných v zařízeních školního stravování v rámci kraje v průběhu uplynulého 

kalendářního roku upravených na výši, která se v příslušném kalendářním roce 

předpokládá vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků přidělených 

krajskému úřadu prostřednictvím republikových normativů.                                                                           

                    

Z již uvedených rozhodných ukazatelů se základní částka na jednoho stravovaného 

(normativ) pro zařízení školního stravování stanoví vztahem: 

                                            12 x 1,37 x 1 / No x Po + ONIV   

Zvlášť pro zařízení školního stravování stravující děti mateřské školy a zvlášť pro 

zařízení stravující žáky základní školy. 

2.1.2 Výpočet ukazatelů rozpočtu  

Je účelné umět se orientovat ve výpočtech ukazatelů rozpočtu., výpočet lze provést 

s využitím následujících vztahů: 

          Tabulka č. 2Výpočet jednotlivých ukazatelů rozpočtu 

NIV celkem = V x (12 x 1,37 x 1 / (No) x Po + ONIV) 

 Ppl = V x 12 x 1 / No x Po 

Odvody = V x 12 x 0,35 x 1 / No x Po                                                                                              

FKSP = V x 12 x 0,01 x 1 / No x Po                                                                                           

ONIV  celkem = V x   ONIV                                                                                            
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Závislost No na počtu výkonných jednotek lze zpravidla nalézt na webových 

stránkách krajských úřadů. Tyto výpočty společně s detailní finanční rozvahou je možné 

využít v tzv. dohodovacím řízení, jehož výsledkem by měl být zápis o projednávání rozpisu 

rozpočtu.
22

 

Známe – li normativy různých krajů, můžeme je porovnávat. Snadno však můžeme 

srovnávat nesrovnatelné.  

 Každý kraj má (jako samosprávný územní celek) právo stanovit si priority a poté i 

normativy podle vlastního uvážení.  

 Normativy jsou závislé na věkovém složení dětí a žáků v rámci kraje. Záleží na 

jejich počtech v jednotlivých věkových kategoriích.  

 Některé kraje stanovují normativy podle počtu zapsaných strávníků, jiné podle 

počtu skutečných stravovaných.  

 V každém kraji mohou být jinak stanoveny výchozí průměrné měsíční platy. Může 

je zkreslit to, že se do nich nezapočítávají platy zaměstnanců zaměstnávaných na 

dohody.  

Tyto informace musíme mít při srovnávání na paměti.  Každý rok se také na 

ministerstvu školství provádí analýza krajských normativů přímých nákladů stanovených 

jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství. Cílem provedeného porovnání 

výše krajských normativů jednotlivých druhů škol, druhů a typů školských zařízení a 

vybraných oborů vzdělání středních škol je především vytvořit ucelený přehled o výši 

normativů mzdových prostředků. A dále tím umožnit jejich vzájemné meziroční a mezi 

krajské srovnávání.  

Pracovníci krajských úřadů, ale i širší zainteresovaná veřejnost má tak možnost 

reálněji pohlédnout na prvotní přerozdělování mzdových prostředků, jakožto nejvýznamnější 

složky zdrojů poskytovaných na vzdělávání ze státního rozpočtu.  

                                                 
22

 FORMAN L.; HRADÍLKOVÁ A.; MARŠÍK A.; ŠTOČEK M. Ředitel školy a školní jídelna 1. Nový Bydžov: 

ATRE v.o.s, 2008. Část 5. Finanční zajištění zařízení školního stravování, s 37-39, ISBN neuvedeno 
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Jako příklad je uvedena ukázka z matriálu MŠMT “Analýza krajských normativů 

mzdových prostředků stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2007“: 

MŠ: 100 stravovaných  

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

 KÚ Pardubického kraje, a to 4 031,- Kč,  

 KÚ Jihomoravského kraje, a to 3 971,- Kč,  

 Magistrát hl. m. Prahy, a to 3 946,- Kč.  

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

 KÚ Zlínského kraje, a to 3 413,- Kč,  

 KÚ kraje Vysočina, a to 3 443,- Kč,  

 shodně KÚ Olomouckého a Karlovarského kraje, a to 3 448,- Kč.    

 Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 618,- Kč na stravovaného. 

ZŠ: 100 stravovaných 

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

 KÚ Ústeckého kraje, a to 3 637,- Kč,  

 Magistrát hl. m. Prahy, a to 3 595,- Kč,  

 KÚ Královéhradeckého kraje, a to 3 109,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

 KÚ Olomouckého kraje, a to 2 627,- Kč,  

 KÚ Karlovarského kraje, a to 2 628,- Kč,  

 KÚ Plzeňského kraje, a to 2 651,- Kč. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 1 010,- Kč na stravovaného. 

ZŠ: 500 stravovaných 

 Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

 Magistrát hl. m. Prahy, a to 2 157,- Kč,  

 KÚ Ústeckého kraje, a to 2 140,- Kč,   

 KÚ Pardubického kraje, a to 2 101,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

 KÚ Olomouckého kraje, a to 1 896,- Kč,  

 KÚ Karlovarského kraje, a to 1 897,- Kč,  
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 KÚ Plzeňského kraje, a to 1 914,- Kč. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 261,- Kč na stravovaného. 

 

SŠ, konzervatoře a VOŠ: 100 stravovaných  

Nejvyšší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

 KÚ Zlínského kraje, a to 4 546,- Kč,  

 Magistrát hl. m. Prahy, a to 3 595,- Kč,  

 KÚ Jihomoravského kraje, a to 3 171,- Kč. 

Nejnižší hodnotu mzdové části krajského normativu stanovily: 

 KÚ Ústeckého kraje, a to 2 290,- Kč,  

 KÚ Olomouckého kraje, a to 2 627,- Kč,  

 KÚ Karlovarského kraje, a to 2 628,- Kč. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tak činí 2 256,- Kč na stravovaného.
 23

 

Z uvedených skutečností vyplývá, že jednotlivé krajské úřady poskytují prostředky na 

přímé výdaje školám a školským zařízením s možnými rozdíly. To znamená, že zařízení 

školního stravování např. v karlovarském kraji je poměrně znevýhodněno proti např. kraji 

zlínskému a to bez ohledu na to, zda je součástí školy či nikoliv. 

2.2 Zřizovatel 

Zřizovatel zajišťuje výdaje (neinvestiční výdaje) právnických osob vykonávajících 

činnost škol a školských zařízení, které zřizuje. Neinvestiční výdaje jsou tvořeny náklady na 

údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a 

ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad.
24

(Tento zákon umožňuje 

zřizovateli přispívat na další neinvestiční výdaje škole nebo školskému zařízení, které zřizuje, 

jinak hrazené ze státního rozpočtu podle tohoto zákona). Investiční výdaje - pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku (nad 40 000Kč) poskytuje podle svých možností rovněž 

                                                 
23

 materiál MŠMT č. j:14 546/2007-45. Dostupné z WWW:<http: www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/rok-2007> 

24
 §180 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů. 

http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/rok-2007%3e
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zřizovatel. Zřizovatel dále připravuje a projednává rozpočet svých škol a školských zařízení. 

Ten vychází na straně jedné z požadavku škol a zařízení školního stravování, na straně druhé 

z možností zřizovatele.
25

 Proto je důležité pro ředitele školy či statutární orgán zařízení 

školního stravování být na projednávání o rozpočtu dobře připraven. 

2. 3 Strávník nebo jeho zákonný zástupce  

Prostředky na potraviny získává zařízení školního stravování od strávníků nebo jejich 

zákonných zástupců na základě vlastní kalkulace ceny oběda.  Tu lze vypočítat pomocí 

kalkulačního vzorce, kdy musíme znát jeho jednotlivé položky: Spotřebu potravin, osobní 

náklady, výrobní náklady, správní náklady, úplné vlastní náklady výkonu, kalkulovaný zisk, 

zdanitelné plnění a DPH. Vycházíme z předpokládaného počtu jídel za určité období (nejlépe 

1 rok nebo minulé účetní období). U jednotlivých druhů jídel stanovíme na základě 

finančního limitu na potraviny jednotlivých druhů jídel a jejich předpokládané množství, 

spotřebu potravin a stanovíme procento z celkové spotřeby potravin. Tímto poměrem 

rozdělíme osobní náklady zaměstnanců zařízení školního stravování na jednotlivé skupiny 

(druhy jídel). Stejný způsob použijeme i u rozdělení výrobní režie. Správní režie (náklady 

společné pro jednotlivé součásti zařízení) rozdělíme pomocí koeficientu, vypočteného jako 

poměr výnosů střediska (školní jídelny) k celkovým výnosům. Takto zjištěné předpokládané 

náklady, úplné náklady výkonu, jsou zvýšeny o předpokládaný zisk (5- 10%). 

Příklad: Zařízení školního stravování je součástí školy, vaří pouze obědy a zajišťuje stravování i pro 

své zaměstnance. 

 Mzdové náklady: 650 000,- Kč/rok, 

 zákonné pojištění:227 500,-, 

 úrazové pojištění: 13000,Kč= celkem ON 893 230,-Kč. 

 Výrobní náklady = 480 000,-Kč. Správní náklady=120 000,-Kč.   

Kalkulované náklady na 1 oběd: potraviny+mzdy+zák. p. + úr. p+ FKSP=35,- 

 Výrobní náklady= 8,-. Správní náklady= 2,- 

                                                 
25

 §2až22 Zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků ve znění pozdějších předpisů 



24 

 

 Úplné náklady výkonu 45,- + zisk 5,- Smluvní cena: 50,- (zdanitelné plnění v DČ   
26

         

                                                                                      

   Náklady na suroviny jsou určeny výživovými normami, průměrnou spotřebou 

potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin, které jsou stanoveny vyhláškou. 

Finanční normativ určuje rozpětí, za které musí zařízení školního stravování uvařit oběd 

(polévku, hlavní jídlo, salát, moučník, nápoj - pokud by si jídelna účtovala jednotlivé kompo-

nenty zvlášť, poruší tím vyhlášku). Rozpětí finančního normativu na potraviny se podle 

současného znění vyhlášky o školním stravování pohybuje od 14,- Kč do 37,- Kč podle 

věkové skupiny dětí, žáků a studentů.
27

 Výši finančního normativu určuje provozovatel 

stravovacích služeb, což je ředitel samostatného zařízení školního stravování nebo ředitel 

školy ve spolupráci s vedoucí zařízení školního stravování, které je součástí školy. Výše 

normativu musí zaručit plnění měsíčního spotřebního koše potravin, uvedeného v příloze č. 1 

vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.(Vyhláška 

nedává tuto možnost zřizovateli).  

Při zvyšování cen potravin na trhu musí zařízení školního stravování přistoupit ke 

zvýšení finančních normativů (výši stravného) tak, aby zajistila i nadále plnění spotřebního 

koše. Sledování spotřebního koše je hlavním podkladem pro zdůvodnění zvýšení ceny 

stravného. Zvýšení musí přibližně odpovídat zdražení cen potravin, ale je nutné udržet se 

v rozmezí stanoveném v příloze č. 2 č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém 

dosahují příslušného věku. V praxi to znamená, že např. ve školním roce,(tj. v období od 1. 9 

do 31. 8.) žák dosáhne 10 let věku, finanční normativ bude stanoven v daném školním roce ve 

věkové skupině 10 až 14 ket. Vydělíme-li mzdové prostředky (včetně odvodů) za kalendářní 

                                                 
26

 FORMAN L.; HRADÍLKOVÁ A.; MARŠÍK A.; ŠTOČEK M. Ředitel školy a školní jídelna 1. Nový Bydžov: 

ATRE v.o.s, 2008. Část5.Finanční zajištění zařízení školního stravování, s 48, ISBN neuvedeno 
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 Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
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rok počtem uvařených obědů v daném roce, získáme průměrnou částku (Kč) mzdových 

nákladů na jeden oběd.  Stejný postup uplatníme i při výpočtu nákladů režijních.  

Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a 

školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby a to za úplatu. Z ustanovení §19 

zákona 560/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že stravování zaměstnanců není součástí 

školního stravování.  

Je- li pro zaměstnance školy nebo zařízení školního stravování realizováno závodní 

stravování ve vlastním zařízení, hradí tito strávníci pouze náklady na pořizovací cenu surovin 

podle vyhlášky č.84/2005Sb o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů. Tato 

úplata, kterou hradí zaměstnanec, může být v souladu s uvedenou vyhláškou ještě snížena o 

příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb, stanovený kolektivní smlouvou nebo 

vnitřním předpisem. Stejným předpisem se řídí také stravování studentů na praxi. Žáci a 

studenti středních škol, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým 

vyučováním nebo praktickou přípravou hradí pořizovací cenu surovin.  

Pracovníci kontrolních orgánů např. České školní inspekce vykonávající kontrolu ve 

stravovacím zařízení nemají nárok na základě výkonu kontrolní činnosti na stravování podle 

vyhlášky o závodním stravování. Závodní stravování by mohlo být v souladu s předpisy 

poskytováno pouze na základě smlouvy o závodním stravování uzavřené mezi školou, 

školským zařízením a Českou školní inspekcí. Je nezbytné, aby závodní stravování bylo 

vedeno v předmětu činnosti ve zřizovací listině školy nebo samostatného zařízení školního 

stravování.
28

  

Na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu, organizace může důchodcům, 

kteří u ní pracovali při prvním odchodu do důchodu, poskytnout jedeno hlavní jídlo denně. A 

to za pořizovací cenu surovin sníženou o poskytnutý příspěvek  FKSP(tzv. sníženou úhradu).  

                                                 
28

 ŠULCOVÁ E.,GLEICHOVÁ P. Receptury pro školní stravování. Praha:Výživa servis, 2007. Část 4. Základní 

předpisy pro školní stravování, jejich uplatnění a aktualizace v praxi, s. 15-23.ISBN978-80-239-8912-0 
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Organizace může výše uvedeným způsobem zabezpečit závodní stravování důchodců 

pouze ve vlastních stravovacích zařízeních. Škola zabezpečující závodní stravování pro své 

zaměstnance smluvně v jiném zařízení školního stravování, takto postupovat nemůže.
29

 

 

2. 4 Další zdroje financování 

Dalšími „mimorozpočtovými zdroji“ finančních prostředků využitelnými pro zřízení 

školního stravování jsou: finanční fondy, doplňková činnost, granty a dotační programy, a 

peněžní dary. 

Finanční fondy 

Zařízení školního stravování jako příspěvková organizace vytváří své finanční fondy, 

které slouží k dosažení lepšího výsledku hospodaření. Rezervní fond, fond odměn, investiční 

fond, fond kulturních a sociálních potřeb.
30

 

   Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření zařízení školního 

stravování. Výše výsledku hospodaření snížena o převody do fondu odměn musí být 

schválena zřizovatelem po skončení roku. Zdrojem tohoto fondu mohou být také peněžní 

dary. Používá se k dalšímu rozvoji činnosti zařízení školního stravování, k časovému 

překlenutí mezi výnos a náklady a k úhradě ztrát (případné sankce). 

  Fond odměn je tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření zařízení školního 

stravování do výše jeho 80%, nejvýše ale do výše 80%, limitu prostředků na platy. Lze ho 

použít na úhradu případného překročení prostředků na platy nad stanovený limit. 

Investiční fond je tvořen odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

které se provádí podle odpisového plánu, schváleného zřizovatelem. Investičními dotacemi 

                                                 
29

  § 33b zákona č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a 

§3odst 6 vyhlášky č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávnými celky. 

 

30
 §29 zákona č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 
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z rozpočtu zřizovatele. Investičními příspěvky ze státních fondů. Převody z rezervního fondu 

ve výši povolené zřizovatelem. Dary a příspěvky od jiných subjektů jsou-li určené nebo 

použitelné k investičním účelům a k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav 

nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele.  

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 1% z ročního objemu nákladů zařízení 

školního stravování zúčtovaných na platy a náhrady platů a na ostatní plnění za vykonanou 

práci.
31

 

  Jestliže skutečné výnosy hospodaření zařízení školního stravování jsou spolu 

s přijatým provozním příspěvkem větší než provozní náklady, vzniká zisk a zařízení školního 

stravování navrhuje zřizovateli rozdělení zisku do jednotlivých fondů. Zařízení školního 

stravování může v souladu se zákonem č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů čerpat finanční prostředky ze svých fondů nebo mezi 

nimi provádět převody. 

Doplňková činnost 

  Podstatným zdrojem financování pro zařízení školního stravování jak pro oblast 

provozní, tak i mzdovou, může být doplňková činnost. Bez ohledu na velikost, mohou tuto 

činnost provádět všechna zřízení školního stravování. Doplňková činnost nesmí být ztrátová. 

Měla by přinést zařízení školního stravování určitý zisk, který je následně využit pro podporu 

hlavní činnosti organizace. Okruhy doplňkové činnosti musí být vymezeny zřizovací listinou 

(např. hostinská činnost).
32

 Další podmínky jsou dány „ vnitřním předpisem o provádění 

doplňkové činnosti, který je v souladu s vyhláškou č.107/2005Sb., o školním stravování ve 

znění pozdějších předpisů, například část o výdeji 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.
33

  

                                                 
31

 Vyhláška č.355/2007Sb.o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů. 

32
 Zákon č.455/1991Sb. O živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 

33
 §3 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
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Nejčastější nedostatky, vyskytující se při vykonávání doplňkové činnosti se projevují 

především nedostatečným oddělením v účetnictví organizace, nesprávným stanovením 

kalkulace ceny jídel, neprovedením vymezení majetku používaného pro doplňkovou činnost a 

často neúplným závěrečným zhodnocením doplňkové činnosti za celý kalendářní rok (je 

nutné porovnat kalkulované ceny a skutečné náklady). 

Granty a dotační programy patří mezi další možné zdroje financování zařízení 

školního stravování. Vyhlašovateli jsou často krajské úřady, MŠMT. Získání grantů je 

v současné době poměrně náročná záležitost. Žadatel musí zpravidla vypracovat projekt a 

zajistit potřebnou spoluúčast. 

Peněžní dary jsou jedním ze zdrojů rezervního fondu, musí projít účetnictvím zařízení 

školního stravování a o poskytnutí peněžního daru vystaví zařízení školního stravování dárci 

potvrzení pro pozdější uplatnění v daňové oblasti.
34

 

 

2. 4. 1 Vyúčtování finančních prostředků 

 Každoroční povinností příjemce (zařízení školního stravování, školy) finančních 

prostředků, dotací je tyto prostředky řádně vyúčtovat dle pokynů poskytovatele. V průběhu 

kalendářního roku odbory školství KÚ přidělují školským zařízením zřizovaným obcemi 

účelové dotace na zákonem vymezené okruhy výdajů. Tyto prostředky jsou převážně 

poskytovány organizacím přímo, pouze v ojedinělých případech prostřednictvím rozpočtu 

obcí – zřizovatelů příslušných subjektů. Při vyúčtování je nutné rozlišit, zda dotace byla 

poskytnuta organizaci přímo z účtu KÚ nebo prostřednictvím zřizovatele.  

1. Dotace zaslané z KÚ přímo, jsou těmito subjekty vyúčtovány přímo vůči KÚ. (Obce 

- zřizovatelé nejsou zapojeni do vyúčtování těchto prostředků).  

                                                 
34

 ŠULCOVÁ, E., STROSSEROVÁ, A. Školní stravování. Výživa a potraviny. Zpravodaj pro školní stravování 

2008, č. 5, s. 68 
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2. Dotace zaslané prostřednictvím obce školské subjekty vyúčtují vůči obci, obec 

následně vyúčtuje souhrn čerpání těchto dotací vůči KÚ. Nevyčerpané finanční prostředky je 

nutné vrátit poskytovateli. 

Zařízení školního stravování předloží svému zřizovateli účetní výkazy – rozvahu, 

výkaz zisk a ztrát a přílohu k účetní závěrce. V případě vykázaného zisku, navrhne jeho 

rozdělení.
35

 

Každoročně má zařízení školního stravování, které zřizuje obec, za úkol zpracovat také 

rozbory hospodaření s dotací na přímé NIV a předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností.
36

 Podobu rozboru vymezuje směrnice dle MŠMT č. j. 19 963/2005-44. Rozbor 

hospodaření se skládá ze dvou částí:  

1/rekapitulace čerpání přímých NIV ve struktuře obdobné vyúčtování dotací  

2/údajů o nákladovosti jednotlivých součástí a komentáře k jednotlivým tabulkovým 

přílohám.  

V komentáři zpracovatel uvede zejména okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních 

prostředků. 

 

3 Pozitiva a negativa zařízení školního stravování 

Mezi pozitiva zařízení školního stravování, samostatného právního subjektu, můžeme 

zařadit například to, že ředitel uvedeného zařízení má možnost získání více informací o 

organizaci jako celku, především v ekonomických a pracovně právních záležitostech, větší 

operativnost v plánování, organizování a rozhodování, při rozdělování finančních prostředků 

                                                 
35

 FORMAN L.; HRADÍLKOVÁ A.; MARŠÍK A.; ŠTOČEK M. Ředitel školy a školní jídelna 1. Nový Bydžov: 

ATRE v.o.s, 2008. Část 5. Finanční zajištění zařízení školního stravování, s 42, ISBN neuvedeno 
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na jednotlivé úseky (do fondů), vyšší funkční ohodnocení pro ředitele nebo ředitelku a jejich 

osobní růst.  

Na druhou stranu jsou zde negativa, z nichž můžeme jmenovat především velkou 

časovou náročnost a plnou ekonomickou a právní odpovědnost za všechna rozhodnutí, 

v rámci celého samostatného subjektu. V pracovně právních vztazích, jde především o 

správné zařazení zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů, ve finančně právních 

vztazích o vysokou odpovědnost za hospodaření zařízení s rozpočtovými prostředky. A stejně 

tak v obchodně závazkových vztazích o riziko při uzavírání obchodních smluv. 

Naproti tomu pro vedoucí zařízení školního stravování, je určitou výhodou 

(pozitivem)  rozdělení pravomocí, kompetencí a odpovědností, mezi širší management školy, 

které je zařízení školního stravování součástí. Vedoucí takového zařízení se tak může 

podrobněji věnovat odborným aspektům své práce. Hlavní odpovědnost za zařízení školního 

stravování, součásti školy, nese v tomto případě ředitel.  

 Negativem může být špatná komunikace mezi ředitelem školy a vedoucí zařízení 

školního stravování a následné neurčité vymezení kompetencí. Vedoucí jídelny například 

nezná rozpočet určený pro jídelnu a nemůže ovlivnit nákup zařízení ani potravin. V zájmu 

úsporných opatření jsou snižovány počty pracovníků, jejich pracovní úvazky jsou kráceny. 
37

 

Pro vedoucí zařízení i pro ředitele školy je důležitá objektivita a vzájemný respekt, (ne každá 

vedoucí ví, co obnáší řídící práce a odpovědnost za všechny součásti školy, ne každý ředitel 

zná podrobnou náplň činností
38

 vedoucí zařízení školního stravování).  

Školní stravování v současné době ovlivňují také různé názory na efektivitu zařízení, 

objevují se tlaky na předání těchto zařízení, součástí škol, zcela do soukromých rukou, jsou 

navrhovány změny ve financování a provozování těchto zařízení, to ovlivňuje také práci 

                                                 
37

 ŠULCOVÁ, E., STROSSEROVÁ, A. Čím se musí školní jídelny řídit? [online]. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z 

WWW: <http://www.vyzivadeti.cz/pro-rodice/hodi-se-vedet/cim-se-musi-skolni-jidelny-ridit/>.  
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  VĚŘÍŠOVÁ, Ludmila. Odpovědi na dotazy z konference o školním stravování [online]. [cit. 2012-01-05]. 

Dostupné z WWW: <http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/odpovedi-na-dotazy-z-konference-o-skolnim-

stravovani-pardubice-2003-3-cast.html>.  
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ředitelů škol a vedoucích zařízení. Určitá nejistota zaměstnanců zařízení také negativně 

působí na celou oblast školního stravování.  

V každé organizaci se objevují určité formy zisků nebo úspor a jak je s těmito 

úsporami naloženo, záleží vždy na konkrétních lidech v čele. Jsou známy případy, kdy jsou 

odčerpávány prostředky ze zařízení školního stravování, součásti školy, a používány k jiným 

účelům, totéž dělají i některé soukromé firmy se ziskem. A naopak známe také ředitele škol i 

vlastníky soukromých stravovacích zařízení, kteří veškerý zisk (úsporu) znovu investují zpět 

do rozvoje stravovacího zařízení. Tento jev nezávisí na právní formě, ale na přístupu lidí ve 

vedení a na zadání a kontrole zřizovatele (pronajimatele) stravovacího zařízení.
39

  

Z výše uvedeného nelze jednoznačně určit preferenci právní formy provozu zařízení 

školního stravování, je však důležité vytvořit takové podmínky, aby o co nejlepší kvalitu 

školního stravování v ČR mohli vzájemně soutěžit ve srovnatelných podmínkách všichni 

pracovníci stravovacích zařízení v nejrůznějších právních formách.  
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 Bureš V. Transparentnost pronikání soukromých firem do ŠJ[online]. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z WWW: 

<http://www.aspos.cz/>.  
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II PRAKTICKÁ ČÁST -  Úvod k výzkumnému šetření 

Cílem výzkumného šetření je zmapovat ekonomická pozitiva a negativa jednotlivých 

právních forem zařízení školního stravování, porovnat je a dále provést analýzu podmínek, za 

jakých je která z forem vhodnější pro efektivitu malého zařízení školního stravování. V další 

části výzkumného šetření byla vybrána dvě zařízení školního stravování různých právních 

forem a s podobnými podmínkami pro jejich provozování a pomocí komparace přímých a 

nepřímých nákladů byla porovnána jejich pozitiva a negativa. Výzkumné šetření probíhalo 

v samostatných zařízeních školního stravování a v zařízeních školního stravování, která jsou 

součástmi škol. 

 4 Výzkumné předpoklady vychází z cíle bakalářské práce: 

 Pro zařízení školního stravování, (150 - 300 strávníků/den), a jeho rozvoj je 

ekonomicky výhodnější být součástí školy.  

 Pro školu je ekonomicky výhodnější, je-li zařízení školní stravování součástí školy 

než zajištění školního stravování smluvně v jiném zařízení.  

 Pro zařízení školního stravování (150 - 300 strávníků/ den) je výhodnější být 

samostatným právním subjektem, než součástí školy. 

K ověření stanovených předpokladů bylo provedeno vlastní výzkumné šetření pomocí 

dotazníků. Dotazníky v níže uvedené formě, byly rozeslány pomocí Gmailu vedoucím a 

ředitelkám zařízení školního stravování a ředitelům škol.  Vrácené dotazníky byly následně 

graficky zpracovány, byla provedena analýza získaných odpovědí, z které byl stanoven závěr 

a doporučení školám a stravovacím zařízením. 

 

Dotazník - Ekonomická pozitiva a negativa provozování školní jídelny 

„Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vážená paní kolegyně, pane kolego! Dovoluji si 

Vás oslovit a zároveň Vás požádat o Vaši pomoc a spolupráci při výzkumném šetření, 

prováděném v rámci mé výzkumné studie na pedagogické fakultě UK v Praze. Jmenuji se 

Zdeňka Tulisová a pracuji jako vedoucí Zařízení školního stravování. Vaše škola - zařízení 

bylo vybráno jako součást vzorku zkoumaných subjektů.  
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Velmi Vás proto prosím, o vyplnění a zaslání dotazníku, které je jednoduché a časově 

nenáročné (cca 10 minut). Budete-li mít zájem o výsledky tohoto šetření, které je v současné 

době jistě i pro vás aktuální, mohu vám je po skončení výzkumu poskytnout. Více informací 

Vám ráda sdělím prostřednictvím svého e-mailu: tulisovaz@centrum.cz nebo na telefonním 

čísle: 603 997 414. Závěrečné prohlášení: Prohlašuji, že nakládání s daty je v souladu se 

Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v plném znění. 

Děkuji Vám za Váš čas a za Vaši spolupráci při tomto výzkumu! Zdeňka Tulisová“  

1. Je vaše školní jídelna součástí školy?(MŠ, ZŠ, SŠ) 

Ano. Ne. 

2. Školní jídelna je umístěna v budově školy? 

Ano. Ne. 

3. Jste ředitelkou, ředitelem školy? 

Ano. Ne. 

4. Jste vedoucím, ředitelkou, ředitelem ŠJ?(součásti školy, samostatného práv. subjektu) 

Ano. Ne. 

5. Vaše škola poskytuje stravování :(kromě závodního nebo v doplňkové činnosti)  

Pouze žákům ZŠ. Pouze dětem MŠ. ZŠ a MŠ dohromady. Studentům SŠ.  Žákům ZŠ a 

studentům SŠ. 

6. Počet průměrně denně stravovaných ve ŠJ celkem:( zaokrouhlete na celé stovky u malého 

zařízení na desítky) 

7. Z toho počet průměrně denně stravovaných ve ŠJ v doplňkové činnosti? (nemáte-li DČ, 

pište prosím 0, zaokrouhlete na celé stovky u malého zařízení na desítky). 

8. Počet pracovních úvazků ve ŠJ?(např. 3, 5) 

9. ŠJ dostává finanční prostředky na mzdy:  

Pouze ze státního rozpočtu. Navíc ještě od zřizovatele. 

10. Myslíte si, že je ekonomicky výhodnější, je-li ŠJ součástí školy? 

Rozhodně ano. Spíše ano. Spíše ne. Rozhodně ne. 

mailto:tulisovaz@centrum.cz
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11. Finanční prostředky ve mzdové oblasti považujete za dostačující? 

Rozhodně ano. Spíše ano. Spíše ne. Rozhodně ne. 

12. Vybavenost vaší ŠJ: 

Plně splňuje požadavky na provoz. Splňuje požadavky, ale jsou rezervy. Jen částečně splňuje 

požadavky, vyžaduje doplnění. 

13. Finanční prostředky na režijní náklady ŠJ považujete za dostačující? 

Rozhodně ano. Spíše ano. Spíše ne. Rozhodně ne. 

14. Využívá ŠJ pro svou činnost další "mimorozpočtové zdroje" financování?(doplňková 

činnost, finanční fondy, granty) 

Ano. Ne. 

15. ŠJ využívá finanční zdroj doplňkovou činnost: 

Pro oblast provozní. Pro oblast mzdovou. Pro oblast provozní i mzdovou. Nevyužívá - 

nemáme DČ. 

16. Myslíte si, že je vaše zařízení školního stravování ekonomicky efektivní? 

Rozhodně ano. Spíše ano. Spíše ne. Rozhodně ne. 

17. Název a sídlo vašeho zařízení, prostor pro vaše případné názory: 

 

4. 1 Metodika výzkumu 

Základním souborem výzkumného šetření byla zařízení školního stravování v ČR. 

Výběrový soubor byl určen vyhledáním školských zařízení v rejstříku škol a sestaven seznam 

zařízení školního stravování.  Z tohoto seznamu, ale nebyla patrná právní forma zjištěných 

zařízení, proto jsem zvolila početně menší vzorek zařízení, náhodným výběrem pomocí 

metody náhodných čísel. Pomocí webových stránek vybraných zařízení bylo zjištěno, že jsou 

obě právní formy ve zkoumaném vzorku zastoupeny. 

Hlavní metodou kvantitativního výzkumu bylo zvoleno dotazníkové šetření. Na 

základě předvýzkumu, (kdy bylo odesláno 15 dotazníků), byly provedeny drobné změny 
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otázek dotazníku. Respondenty byli tak jako při samotném výzkumu, ředitelky a ředitelé škol 

a vedoucí a ředitelé zařízení školního stravování. Bylo rozesláno celkem 90 dotazníků. Zpět 

jsem obdržela 59 vyplněných dotazníků, z toho 5 bylo vyplněno neúplně, proto byly 

z výzkumu vyřazeny. (Graf č. 2) 

 

      Zdrojová tabulka ke grafu č. 2 

Odeslané dotazníky 90 

Vrácené dotazníky 59 

 Vyřazené dotazníky 5 

Využitelné dotazníky 54 
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        Graf č. 2Návratnost dotazníků 

Dotazník je sestaven ze 17 otázek, z nichž 12 má uzavřené odpovědi a respondent má 

za úkol vybrat vždy jen jednu nejvhodnější odpověď, u otázek číslo 6, 7 a 8 je odpověď 

otevřená. Zde má respondent vyplnit konkrétní čísla, pokud jsou mu známa. Zaznamenané 

odpovědi byly dále zpracovány do zdrojových tabulek a grafů.  

 

4.2 Zpracování dat 

Z odpovědi na otázku č. 1 zda je zařízení školního stravování samostatným 

právním subjektem nebo součástí školy?, je zřejmé, že se k výzkumnému šetření přihlásilo 

19% zařízení školního stravování samostatných právních subjektů a 81% zařízení, součástí 

škol.(Graf č. 3) 
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     Zdrojová tabulka ke grafu č. 3 

 Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

Samostatný právní subjekt 10 19% 

Součástí škol ŠS 44 81% 
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      Graf č. 3 Právní formy zařízení školního stravování 

Z vedeného grafu lze usuzovat na nízký počet zařízení školního stravování v právní 

subjektivitě.  

Je možné říci, že u zařízení školního stravování, která byla právní úpravou zařazena do 

právní subjektivity, zřizovatelé přihlédli k okolnosti, zda se zařízení školního stravování 

nachází přímo v budově školy nebo zda je umístěno v samostatné budově. V grafu č. 4a je 

nastíněna situace v zařízení s právní subjektivitou, kdy je více jak polovina zařízení umístěna 

ve vlastní budově, na rozdíl od zařízení, která jsou součástmi škol (graf č. 4b). 

 

 Jídelny s právní subjektivitou Jídelny součásti školy 

Počet respondentů Procentuální 

ekvivalent 

Počet respondentů Procentuální 

ekvivalent 

Vlastní budova 4 40% 37 84% 

V objektu školy 6 60% 7 16% 
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     Graf č. 4a Umístění jídelny s právní subjektivitou     Graf č. 4bUmístění jídelny, součástí školy    

                                                                          

Tato zařízení mají ve svém účetnictví rozděleny věcné náklady podle vnitřní směrnice, 

která je podkladem pro výpočet kalkulace jednoho oběda v zařízení školního stravování.(viz 

příloha č. 4 Směrnice o věcných nákladech, č. 5 Kalkulace oběda). 

Dotazníkového šetření se účastnili jak ředitelky a ředitelé škol, tak také ředitelky, 

ředitelé a vedoucí zařízení školního stravování. Vzhledem k tomu, že se jedná především o 

problematiku řízení školního stravování, odpovídali na dotazy ve větší míře ředitelky a 

vedoucí zařízení školního stravování.(Graf č. 5)  

     Zdrojová tabulka ke grafu č. 5 

 Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

Ředitelé škol 19 35% 

Vedoucí a ředitelky ŠJ 35 65% 
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      Graf č. 5 Respondenti 
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Zařízení školního stravování poskytují stravování dětem z mateřských škol, žákům 

základních a středních škol a studentům vyšších odborných škol. Z výzkumu vyplývá, že 

zařízení školního stravování poskytují stravování nejčastěji základním školám v kombinaci 

s mateřskými nebo středními školami. Spojení dvou nebo i více škol je důsledkem slučování 

škol, již při jejich přechodu do právní subjektivity.  

    Zdrojová tabulka ke grafu č. 6a, 6b 

 Samostatné subjekty Součásti školy 

Počet 

respondentů 

Procentuální 

ekvivalent 

Počet respondentů Procentuální 

ekvivalent 

ZŠ 3 30% 17 38% 

ZŠ+MŠ 3 30% 22 50% 
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40% 3 7% 
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     Graf č. 6a Stravovaní v zařízení s práv. subjekt.            Graf č. 6b Stravovaní v zařízeních souč. škol 
  

Z grafů č. 6a a č. 6b vyplývá, že do samostatné právní subjektivity byla převážně 

uváděna zařízení, která poskytovala stravování pro základní a střední školy, a to jsou zařízení 

umístěná ve větších obcích nebo městech, kde také často sídlí střední školy. Naproti tomu 

zařízení školního stravování, součásti škol nejčastěji stravují děti z mateřských a základních 

škol. V těchto zařízeních se také průměrně denně stravuje méně dětí, žáků a studentů než 

v zařízeních školního stravování, která jsou samostatnými právními subjekty.  

To svědčí o skutečnosti, že samostatnými právními subjekty bývají zařízení nejčastěji 

s počtem strávníků od pětiset výše, jak vyplývá z další otázky výzkumu.  
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Počet průměrně denně stravovaných v samostatných zařízeních školního stravování je 

845 strávníků a v zařízeních školního stravování, součástech škol je to průměrně 366 

strávníků. (Graf č. 7), doplněný výpočtem mediánu. 

 
     Zdrojová tabulka ke grafu č. 7, 8 

 Průměrný denní počet strávníků Průměrný denní počet v doplňkové činnosti 

průměr medián průměr medián 

Samostatný subjekt 845 800 134 106 

Jídelny součásti školy 366 300 60 50 

 

0

200

400

600

800

1000

medián 

Samostatný
subjekt

Jídelny součástí
školy

0

20

40

60

80

100

120

140

medián

samostatný
právní subjekt

Jídelny součástí
školy

 
        Graf č. 7 Průměrný denní počet strávníků           Graf č. 8 Průměrný denní počet v doplňkové činnosti 

 

Z toho je průměrný denní počet stravovaných v samostatných zařízeních v rámci 

doplňkové činnosti 134. V zařízeních, součástech škol je to o více jak polovinu méně 

průměrně denně stravovaných a to 60 stravovaných v rámci doplňkové činnosti.(Graf č. 8) Je 

zřejmé, že zařízení, která jsou součástmi škol, nejsou na doplňkovou činnost tolik zaměřena 

jako samostatná zařízení školního stravování. To může ve svém důsledku vést k tomu, že co 

se týká například skladby připravované stravy, zaměřují se tyto subjekty více na cizí strávníky 

v doplňkové činnosti a na jejich požadavky, než na požadavky strávníků dětských, 

žákovských a studentských. To může být považováno za jedno z negativ samostatných 

právních subjektů, která se snaží o vyšší zisk z doplňkové činnosti. 

Na počtech strávníků přímo závisí také počty zaměstnanců a především výše jejich 

pracovních úvazků v uvedených zařízeních školního stravování. (Graf č. 9) Vzhledem 

k vyšším počtům stravovaných, bývá v samostatných zařízeních školního stravování 

zaměstnáno také více pracovníků. V samostatných právních subjektech je to průměrně11, 3 

pracovních úvazků a v zařízeních, součástech škol jen 5,3 pracovních úvazků. 
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 Z těchto průměrných počtů by bylo možné usuzovat, že pro malé zařízení školního 

stravování s průměrným denním počtem strávníků pod 500 stravovaných, je žádoucí být 

součástí školy. 

To je však jen jeden z možných ukazatelů, kterým se dá určit nejen velikost zařízení, ale také 

vypočítat množství pracovních úvazků pro dané zařízení. 

Zdrojová tabulka ke grafu č. 9 

 Počet pracovních úvazků 

průměr medián 

Samostatný subjekt 11,6 10,74 

Jídelny součásti školy 5,3 4,5 
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        Graf č. 9 Počet pracovních úvazků 

Pracovní úvazky se odvíjejí od množství finančních prostředků, přidělených ze 

státního rozpočtu (přímé náklady) pro mzdovou oblast. Některá zařízení, jak vyplynulo 

z dotazníku, dostávají finanční prostředky na platy navíc, ještě i od zřizovatele. Ze 

zkoumaných samostatných zařízení školního stravování je to 20% zařízení a ze zařízení, která 

jsou součástmi škol, dostává další prostředky od zřizovatele 16% zařízení školního 

stravování. (Graf č. 10) 

      Zdrojová tabulka ke grafu č. 10 

 Prostředky na platy navíc - zřizovatel 

Počet 

respondentů 

Procentuální 

ekvivalent 

Samostatný subjekt 2 20% 

Jídelny součásti školy 7 16% 
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        Graf č. 10 Prostředky na platy navíc - zřizovatel  

 

Na otázku:  Myslíte si, že je ekonomicky výhodnější, je-li ŠJ součástí školy? 

Odpovídali A/ ředitelky samostatných zařízení  - rozhodně ano: 0%,  - spíše ano:0, - spíše 

ne: 40%, rozhodně ne: 60%. (Graf č. 11a) Z uvedených hodnot vyplývá, že řídící pracovníci 

samostatných zařízení školního stravování jsou přesvědčeni, že je pro ně ekonomicky 

výhodnější, provozovat školní stravování v samostatném právním subjektu.       

 

Zdrojová tabulka ke grafu č. 11a 

 Pozitivum – součást školy? 

Ředitelky samostatných právních subjektů - vyjádření 

Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

rozhodně ano 0 0% 

spíše ano 0 0% 

spíše ne 4 40% 

rozhodně ne 6 60% 
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         Graf č. 11a Pozitivum – součást školy?  
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B/ 74 % ředitelů škol se domnívá, že je výhodou, je-li zařízení školního stravování součástí 

školy. Jak lze vyčíst z jejich odpovědí: rozhodně ano: 37%, - spíše ano: 37%, 

 spíše ne: 16%, rozhodně ne: 10%. (Graf č. 11b) Jiné odpovědi jsem zaznamenala u 

C/vedoucích zařízení školního stravování, součástech škol. O výhodnosti této právní formy 

zařízení je jich přesvědčeno o 11 % méně, než ředitelů škol. Na otázku: Myslíte si, že je 

ekonomicky výhodnější, je-li ŠJ součástí školy? Odpovídalo rozhodně ano: 11%,                                                 

- spíše ano: 52%, - spíše ne 26%   a  - rozhodně ne:11% vedoucích těchto zařízení. 

 

 

Zdrojová tabulka ke grafu č. 11b, 11c 

 

 Pozitivum – součást školy? Ředitelé škol Pozitivum – součást školy? Vedoucí ŠJ 

Počet respondentů Procentuální ekvivalent Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

rozhodně ano 7 37% 3 11% 

spíše ano 7 37% 14 52% 

spíše ne 3 16% 7 26% 

rozhodně ne 2 10% 3 11% 
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      Graf č. 11b Pozitivum- součást školy                                   Graf č. 11c Pozitivum – součást školy  

 

Obě právní formy zařízení školního stravování se také vyjádřily k množství finančních 

prostředků na platy. Na otázku: Finanční prostředky ve mzdové oblasti považujete za 

dostačující? Odpověděla A/ samostatná zařízení takto: - rozhodně ano: 0%, - spíše ano: 

30%,- spíše ne: 70% a rozhodně ne: 0%. (Graf č. 12a). B/ Zařízení, součásti školy odpovídala 

prostřednictvím ředitelů škol a vedoucích zařízení takto: - rozhodně ano: 0%, - spíše ano: 

12%, - spíše ne: 50%, rozhodně ne odpovědělo 38% dotázaných.(Graf č. 12b) 
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Zdrojová tabulka ke grafu č. 12a, 12b 

 

 Mzdová oblast - dostačující?   Samostatný právní 

subjekt 

Mzdová oblast - dostačující? ŠJ součásti školy 

 Počet respondentů Procentuální ekvivalent Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

rozhodně ano 0 0% 0 0% 

spíše ano 3 30% 5 12% 

spíše ne 7 70% 22 50% 

rozhodně ne 0 0% 17 38% 
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          Graf č. 12a Mzdová oblast - dostačující?                             Graf č. 12b Mzdová oblast – dostačující? 

 

 

Z odpovědí na otázku, týkající se mzdových finančních prostředků vyplývá, že 

management zařízení školního stravování ani ředitelé škol nejsou s platovými podmínkami ve 

školním stravování příliš spokojeni. Zajímavé je porovnat odpovědi „spíše ano“ a „rozhodně 

ne“ v obou formách zařízení, zde se dá říci, že jsou spokojenější samostatná zařízení školního 

stravování.  

Za další důležitý aspekt hodnocení zařízení školního stravování považuji vybavenost 

zařízení. Do dotazníku jsem proto zařadila otázku: Jakým způsobem vaše zařízení splňuje 

požadavky na provoz? Odpovídala samostatná zařízení tímto způsobem: - Plně splňuje 

požadavky na provoz: 60%, - Splňuje požadavky, ale jsou rezervy:40%, - Splňuje jen 

částečně, vyžaduje doplnění:0%. (Graf č. 13a) 
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Zdrojová tabulka ke grafu č. 13a, 13b 

 Samostatný právní subjekt Jídelna součástí školy 

Počet respondentů Procentuální ekvivalent Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

Plně splňuje 

požadavky na provoz 

6 60% 17 38% 

Splňuje požadavky, 

ale jsou rezervy 

4 40% 24 55% 

Splňuje jen částečně, 

vyžaduje doplnění 

0 0% 3 7% 
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         Graf č. 13a Vybavenost ŠJ                                         Graf č. 13bVybavenost ŠJ 

 

V zařízeních školního stravování, součástech škol je více zařízení, která splňují 

požadavky na provoz jen částečně, což může svědčit o méně efektivním využití přidělených 

finančních prostředků na věcné náklady. Ale také o míře požadavků, jak je má to které 

zařízení nastaveno. Zařízení školního stravování musí splňovat vyhláškou daná kritéria, nikdo 

ale nenařizuje stravovacím zařízením konkrétní vybavení.  Pak je rozdíl mezi zařízením, které 

má ve svém vybavení moderní technologie, jakými jsou například konvektomaty a mezi 

zařízením, které používá klasická provozní zařízení (kotle, trouby atd.). Zařízení školního 

stravování z 38% plně splňují požadavky na provoz, 55% z nich sice splňuje požadavky, ale 

uvádějí, že mají rezervy a 7%těchto zařízení uvedlo, že požadavky na provoz splňují jen 

částečně a potřebují vybavení doplnit. (Graf č13b)   
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Vybavení zařízení školního stravování je vázáno na finanční prostředky, určené na 

věcné náklady a investice, od zřizovatele. Jak jsou s výší těchto prostředků spokojeni, 

odpovídali respondenti ze zařízení se samostatnou právní subjektivitou následovně:  

Otázka č 13: Považujete finanční prostředky na věcné náklady vaší ŠJ za 

dostačující? Odpovídali ředitelé a ředitelky samostatných stravovacích zařízení: - rozhodně 

ano: 10%, spíše ano: 60%, - spíše ne:10%, -rozhodně ne: 10% (Graf č. 14a) 

Ředitelé škol a vedoucí zařízení, součástí škol odpovídali takto: - rozhodně ano: 9%, - 

spíše ano: 55%, - spíše ne: 22%, - rozhodně ne: 14% (Graf č14b) Těmto číslům odpovídá i to, 

že většina školních stravovacích zařízení splňuje požadavky na provoz, ale také to svědčí o 

tom, že nákup moderních technologií vyžaduje větší množství finančních prostředků a záleží 

na zřizovateli, zda tyto prostředky může pro zařízení uvolnit.  

 Zde mají výhodu samostatná zařízení, když jednají se zřizovatelem jen o svém 

zařízení. U součástí škol určuje priority ředitel školy a je pro něj těžké určit, zda je prioritou 

vybavení školy,(vzdělávací činnost je hlavní náplní školy), či vybavení zařízení školního 

stravování, které je školskou službou. Tady je důležitá objektivita a spolupráce s vedením 

zařízení školního stravování a následně opět se zřizovatelem, který v konečné fázi rozhoduje 

o přidělení těchto finančních prostředků. 

 

Zdrojová tabulka ke grafu č. 14a, 14b 

 Věcné náklady – dostačující. Samostatný právní 

subjekt 

Věcné náklady – dostačující. ŠJ součásti školy 

Počet respondentů Procentuální ekvivalent Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

rozhodně ano 1 10% 4 9% 

spíše ano 6 60% 24 55% 

spíše ne 1 10% 10 22% 

rozhodně ne 1 10% 6 14% 
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       Graf č. 14a Věcné náklady- dostačující                     Graf č. 14b Věcné náklady – dostačující 

 

Stravovací zařízení využívají k realizaci své činnosti také tzv.„mimorozpočtové 

zdroje“ financování. Na otázku Využívá ŠJ pro svou činnost další "mimorozpočtové zdroje" 

financování?(doplňková činnost, finanční fondy, granty) odpovědělo 90% samostatných 

zařízení školního stravování kladně (Graf č. 15a), naproti tomu u zařízení, součástí škol 

odpovědělo kladně jen 55% respondentů. (Grafč.15b) 

  

 

Zdrojová tabulka ke grafu č. 15a, 15b 

 
 Využití mimorozpočtových zdrojů. Samostatný 

právní subjekt 

Využití mimorozpočtových zdrojů. ŠJ součásti 

školy 

Počet respondentů Procentuální ekvivalent Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

ano 9 90% 24 55% 

ne 1 10% 20 45% 
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     Graf č. 15a Využití mimorozpočtových zdrojů         Graf č. 15b Využití mimorozpočtových zdrojů 
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Jedním z tzv. „mimorozpočtových zdrojů“ financování škol a školských zařízení bývá 

především doplňková činnost a výnosy z této činnosti mohou přinést také zařízením školního 

stravování nemalé finanční prostředky. Na otázku zda a jakým způsobem využívají zařízení 

školního stravování výnosů z doplňkové činnosti?, odpovídali respondenti ze samostatných 

zařízení školního stravování: Pouze pro oblast provozní tyto zdroje nevyužívají, pouze pro 

oblast mzdovou je to 9%, a pro obě oblasti (provozní i mzdovou) využívají těchto zdrojů 

samostatná zařízení školního stravování v 80 %. Doplňkovou činnost neprovozuje, proto tyto 

zdroje nevyužívá jen 10% samostatných zařízení. (Graf č.16a)  

Zařízení školního stravování, která jsou součástmi škol, využívají  těchto výnosů v 5% 

pouze pro oblast provozní, v 9% pro oblast mzdovou a 52% dotázaných využívá výnosů 

z doplňkové činnosti pro oblast provozní i mzdovou. Přibližně jedna třetina (34%) zařízení, 

součástí škol, doplňkovou činnost neprovozuje.(Graf č.16b) 

 

Zdrojová tabulka ke grafu č. 16a, 16b 

 

 Využití DČ. Samostatný právní subjekt Využití DČ. ŠJ součásti školy 

Počet respondentů Procentuální ekvivalent Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

Oblast provozní 0 0% 2 5% 

Oblast mzdová 1 10% 4 9% 

Oblast provozní 

i mzdová 

8 80% 23 52% 

Nemají DČ 1 10% 15 34% 
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     Graf č. 16a Využití doplňkové činnosti                         Graf č. 16b Využití doplňkové činnosti           
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K efektivitě svého zařízení se vyjadřovali respondenti z obou právních forem zařízení 

školního stravování. Na otázku „Myslíte si, že je vaše zařízení školního stravování 

ekonomicky efektivní?“ Odpovídali respondenti ze samostatných zařízení: - rozhodně ano: 

40% , -spíše ano: 50%, -spíše ne:10%, - rozhodně ne: 0% (Graf č.17a) a součásti škol: - 

rozhodně ano: 25%, -spíše ano: 61%, -spíše ne:14% a rozhodně ne: 0%.(graf č. 17b) 

 

 

Zdrojová tabulka ke grafu č. 17a, 17b 

 Efektivita zařízení. Samostatný právní subjekt Efektivita zařízení. ŠJ součásti školy 

Počet respondentů Procentuální ekvivalent Počet respondentů Procentuální ekvivalent 

rozhodně ano 4 40% 11 25% 

spíše ano 5 50% 27 61% 

spíše ne 1 10% 6 14% 

rozhodně ne 0 0% 0 0% 
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       Graf č. 17a Efektivita zařízení                                    Graf č. 17b Efektivita zařízení 

 

Z uvedených opovědí je patrné, že samostatná zařízení školního stravování hájí svá zařízení, 

což je celkem pochopitelné. Vzhledem k tomu že u zařízení školního stravování, součástech 

škol se k uvedeným otázkám vyjadřovali jak vedoucí zařízení tak i ředitelé škol považuji 

jejich odpovědi za objektivnější.   
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4. 3 Hodnocení předpokladů 

 

Pro zařízení školního stravování, (150 - 300 strávníků/den), a jeho rozvoj je ekonomicky 

výhodnější být součástí školy.  

            Tento předpoklad se potvrdil již v úvodních otázkách výzkumného šetření, nebylo nalezeno 

žádné samostatné zařízení školního stravování, které by stravovalo průměrně denně méně 

dětí, žáků nebo studentů než 500. Oslovená zařízení školního stravování, součásti škol, 

s menším průměrným denním počtem strávníků, odpovídala prostřednictvím ředitelů škol a 

vedoucích kladně v otázkách, o ekonomické výhodnosti zařízení, součástí školy.  

            Výhrady mají všichni a to bez rozdílu právní formy, či řídící funkce zařízení, 

k platovým otázkám. Nízké platové ohodnocení, pracovníků zařízení školního stravování, 

vadí jak vedoucím a ředitelům samotných stravovacích zařízení, tak ředitelům škol. 

 

Pro školu je ekonomicky výhodnější, je-li zařízení školní stravování součástí školy než 

zajištění školního stravování smluvně v jiném zařízení.  

Oslovení respondenti - ředitelé škol, považují za výhodné, je-li součástí školy zařízení 

školního stravování, z čehož lze usuzovat, že se tento předpoklad potvrzuje. Rodiče dětí 

žáků a studentů, stále častěji zajímá tato oblast školských služeb, proto i ředitelé mají 

možnost v případě, že tuto službu mohou nabídnout ve vlastním zařízení, zapsat více dětí 

žáků a studentů do svých škol a tím získat potřebné dotace pro svá zařízení. 

Pro zařízení školního stravování (150 - 300 strávníků/ den) by bylo výhodnější být 

samostatným právním subjektem, než součástí školy. 

     Tento předpoklad se zcela nepotvrdil. Vznik samostatného zařízení, s tak nízkým 

počtem průměrně denně stravovaných, je podle oslovených respondentů neefektivní. U 

takového zařízení záleží na umístění zařízení, zda se nachází v budově školy nebo ve vlastním 

objektu. 
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Zde je náročnější přesně vymezit věcné náklady zařízení. Malé zařízení školního 

stravování by především muselo zaměstnávat více správních zaměstnanců, než je - li součástí 

školy, kdy se oba subjekty o tyto náklady a nároky na zaměstnance dělí. Problém nastává ve 

chvíli, kdy je řediteli školy omezován rozpočet přímých finančních prostředků.  

 

Hospodaření školních jídelen bylo v roce 2011 velmi poznamenáno nedostatkem 

prostředků na platy. Ministerstvo školství a Ministerstvo financí bohužel pro rok 2011 

rozdělilo účelově mzdové prostředky zvlášť pro pedagogické a zvlášť pro provozní 

zaměstnance škol a školských zařízení (dále jen „škola“) jako závazné ukazatele. Takovým 

rozdělením MŠMT značně ztížilo ředitelům škol ekonomické řízení, protože předem 

stanovilo poměr mezi počtem pedagogických a provozních zaměstnanců škol.
40

 

 

Výše uvedený předpoklad byl zvolen především proto, že jako vedoucí malého 

zařízení mám zájem na tom, jak co nejlépe zefektivnit provoz tohoto zařízení. 
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 ZEMAN. P. Školní jídelna a její hospodaření v roce 2011 [online]. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z WWW: 

<http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1133>.  
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5 Závěr 

 

V této bakalářské práci jsem se zabývala problematikou školního stravování a 

vytvořila náhled na zařízení školního stravování z hlediska jeho financování a dalších 

ekonomických aspektů, samostatných zařízení školního stravování a zařízení školního 

stravování, součástí škol.  

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat pozitiva a negativa obou právních forem 

zařízení školního stravování a dílčími cíly, pak bylo zjistit, zda je pro malé zařízení školního 

stravování (150- 300 průměrně denně stravovaných) ekonomicky výhodnější provozovat toto 

zařízení ve formě součásti školy. Za jakých podmínek by bylo vhodné usilovat o provozování 

samostatného zařízení školního stravování. Záměrem dále bylo zpracovat poznatky 

z literatury a dostupných pramenů o oblasti školního stravování tak, aby tato práce mohla 

posloužit jako metodická pomůcka pro vedoucí pracovníky škol a zařízení školního 

stravování 

V první teoretické části práce, jsem pomocí informací uvedených v literatuře a 

právních předpisech, vymezila obě právní formy zařízení školního stravování a zmapovala 

možnosti financování těchto zařízení. V závěru teoretické části jsem nastínila některá pozitiva 

a negativa těchto zařízení. 

V praktické části bakalářské práce se zabývám potvrzením výzkumných předpokladů 

pomocí kvantitativního výzkumu. K tomuto účelu jsem zvolila metodu dotazníkového šetření, 

pokládání předem připravených otázek náhodně vybraným respondentům. Prostřednictvím 

tohoto šetření jsem zaznamenala a vyhodnotila výhody a nevýhody obou právních forem 

zařízení školního stravování a to z pohledu vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, 

kteří jsou nedílnou součástí těchto školských zařízení a jejich názorů na uvedenou 

problematiku. Jejich odpovědi jsem zaznamenala, vyhodnotila a graficky znázornila.  

Podle mého názoru je možné konstatovat, že hlavní cíl i dílčí cíle bakalářské práce 

byly naplněny, jak v teoretické části, kde byly definovány základní pojmy zařízení školního 

stravování, tak v části praktické. Zde sice nelze jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit všechny 

uvedené předpoklady, protože záleží na mnoha dílčích faktorech, právních a ekonomických 

aspektech a podmínkách, za jakých jsou školská zařízení a jejich služby provozovány.  
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 Na základě výše uvedených zjištění, je možné dát určitá doporučení, za jakých 

podmínek preferovat zařízení školního stravování součásti školy a kdy je vhodnější 

preference samostatných zařízení. Nejvýznamnějšími indikátory jsou především velikost 

zařízení a průměrné denní počty strávníků. Dalším podstatným faktorem je přidělování 

finančních prostředků, prostřednictvím zřizovatelů škol a školských zařízení.  

Managementu školy a zařízení školního stravování, s méně než třemi sty průměrně 

denně stravovaných, lze v současné době doporučit, aby takové zařízení bylo součástí školy. 

Důvodem je zejména efektivnější využití finančních prostředků na věcné náklady (např. 

energie, sanitárních prostředky, opravy), finančních prostředků na platy ostatních správních 

zaměstnanců školy,(např. společná účetní, správce sítě, uklízečka, údržbář, dozorující 

pedagog). Využití společné doplňkové činnosti školy a zařízení školního stravování (např. 

sportovní akce) a následné využití výnosů z této činnosti. Zařízením, která zatím doplňkovou 

činnost neprovozují, je určitě možné tuto formu dalšího financování doporučit,(např. 

stravování cizích strávníků, pronájmy prostor, provozování školního bufetu a jiné). Vzájemná 

spolupráce školy a zařízení školního stravování přináší všem zainteresovaným široké 

možnosti dalšího rozvoje,(např. projekty: „Škola plná zdraví, Školní mléko,“). Především 

sídlí-li zařízení školního stravování v budově školy, má škola rozsáhlejší škálu možností, jak 

nabídnout nejen svým dětem, žákům a studentům, ale také jejich rodičům a zaměstnancům 

společné organizace, vlastní školské stravovací služby.  

            Doporučení školám, zřizovatelům a vedoucím zařízení školního stravování s vyšším 

počtem stravovaných, aby bylo spíše samostatným právním subjektem, nelze dát zcela 

jednoznačně, vzhledem k výše  zpracovanému výzkumnému šetření.  

Ředitelé a ředitelky samostatných právních subjektů, preferující tuto právní formu, 

uvádějí své oprávněné důvody pro samostatnost velkého stravovacího zařízení.  

Naproti tomu pro ředitele školy, který spravuje velkou školu včetně zařízení školního 

stravování, je řízení takového komplexu, nejen ekonomicky velmi náročné. Z opovědí ve 

výzkumném šetření ale vyplývá, že velké procento ředitelů škol, řídí a organizuje taková 

zařízení ve spolupráci s vedoucími zařízení školního stravování a za podpory zřizovatelů.  

            Jakým směrem se bude školní stravování ekonomicky dále rozvíjet, bude z velké části 

záviset právě na zřizovatelích a vrcholném managementu škol a školských stravovacích 

zařízení, s ohledem na finanční prostředky, přidělované ze státního rozpočtu.  
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Přílohač.1:  Zřizovací listina pro základní školu – vzor 

„VZOR ZL“ 

Město / Obec ……………………… 

Č. j. ………………………. 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 

Zastupitelstvo města/obce ……………. Usnesením ze dne ………20… vydává s účinností od 

…………. 20… na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace města/obce 

s názvem 

Základní škola, …………………………………………………………… 

I. Zřizovatel 

Název: Město/ Obec ………………………………………………………. 

Zařazení do okresu: …………………. 

Sídlo: ……………………………………………………………………… 

Identifikační číslo: ……………… 

II. Příspěvková organizace 

Název: Základní škola, ………………………………. 

Sídlo organizace: ……………………………………… 

Identifikační číslo: ……………………………………. 

III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

Příspěvková organizace Základní škola, ……………………………………………… 

vykonává činnost základní školy, školní družiny a zařízení školního stravování. Hlavním 

účelem je výchova a vzdělávání žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36, 111 a 

119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní vzdělávání žáků se 

uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Zájmové 

vzdělávání žáků se uskutečňuje ve školní družině v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o 

v zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Stravovací služby žáků se uskutečňují 

v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Stravování zaměstnanců školy se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 84/20005 Sb., o nákladech na 

závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených 

samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. 
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IV. Statutární orgán  

Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace. Ředitel jedná jménem organizace a je 

oprávněn zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se organizace týkají. Ředitel 

příspěvkové organizace je do funkce jmenován zřizovatelem podle § 166 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

ve znění pozdějších předpisů. 

- Jeho základní pravomoci vyplývají z § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

- v pracovně právních vztazích se řídí zákonem č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů 

- vydává vnitřní směrnice, zejména organizační řád, pracovní řád, spisový řád a směrnici pro 

oběh účetních dokladů 

- zodpovídá za hospodárné využití svěřených prostředků a svěřeného majetku 

- zodpovídá za dodržování předpisů BOZP, PO a krizového řízení v organizaci. 

V jeho nepřítomnosti za organizaci jedná ředitelem jmenovaný statutární zástupce. 

V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele využívaného organizací 

Zřizovatel pronajímá organizaci nemovitý majetek k zabezpečení činnosti organizace. 

Organizace má k tomuto majetku následující práva a povinnosti“ 

- hospodárně a účelně majetek využívat 

- řádně o tento majetek pečovat, udržovat jej, provádět běžné opravy a zákonné revize. 

Další podmínky jsou stanoveny v nájemní smlouvě o nájmu nemovitého majetku. 

Kromě pronajatého majetku, neužívá organizace ke svému hospodaření žádný majetek, který 

je ve vlastnictví zřizovatele. 

Podnájem nemovitého majetku třetí osobě je možný jen po předchozím písemném souhlasu 

zřizovatele a po splnění podmínek stanovených § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 

Jiné používání nemovitého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen s předchozím 

písemným souhlasem zřizovatele. 

VI. Vymezení majetkových práv 

Organizace nabývá veškerý movitý majetek do svého vlastnictví. V případě darování a dědění 

může nabývat movitý majetek (s výjimkou peněžních darů) pouze s předchozím písemným 

souhlasem zřizovatele. Nabývání dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za 1 ks a 

nabývání dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč za 1 ks koupí je možné jen 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Provádění technického zhodnocení majetku 
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vlastního i majetku zřizovatele je možné rovněž jen s předchozím písemným souhlasem 

zřizovatele. 

Organizace má k vlastnímu majetku následující práva a povinnosti: 

- hospodárně a účelně majetek využívat, 

- řádně o tento majetek pečovat, vést o něm evidenci, udržovat jej a opravovat, provádět 

zákonné revize, odepisovat majetek, vyřazovat a prodávat drobný dlouhodobý majetek, 

dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč nebo nehmotný nad 60 tis. Kč 

může vyřazovat a prodávat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 

Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých 

darů účelově neurčených. O jejich přijmutí rozhoduje ředitel a informuje zřizovatele. 

Nepotřebný majetek, který získala organizace bezúplatně od zřizovatele, musí přednostně 

nabídnout zřizovateli, a pokud jej zřizovatel nepřijme, může jej převést do vlastnictví jiné 

osoby a to za podmínek stanovených zřizovatelem. 

VII. Hospodaření příspěvkové organizace 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších Organizace se při hospodaření řídí 

§ 28 a následujícími zákona č. 250/2000 Sb.,  

předpisů. 

Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu, od zřizovatele 

a z rozpočtů územních samosprávných celků, dále jsou to příjmy z hlavní a doplňkové 

činnosti, příjmy z majetku, úplata za zájmové vzdělávání a školní stravování, dary a dědictví. 

Vlastní majetek příspěvková organizace eviduje, vede jej ve svém účetnictví, provádí jeho 

účetní, popřípadě, pokud tak umožňuje zákon o daních z příjmů, daňové odpisy. 

Organizace se při zadávání zakázek v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky výběrových řízení 

schvaluje zřizovatel. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz organizace podle předem stanovených 

hodnotitelných nebo měřitelných ukazatelů zobrazujících její výkony nebo jiná kriteria jejích 

potřeb. 

VIII. Okruhy doplňkové činnosti 

Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 

- Hostinská činnost 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. 

Mimoškolní výchova. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
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dat,hostingové a související činnosti a webové portály, která navazuje na hlavní účel a předmět 

činnosti organizace. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti 

organizace, sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová. Zlepšený výsledek hospodaření může organizace 

použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. 

IX. Doba, na kterou se organizace zřizuje 

Příspěvková organizace Základní škola, ……………………. Je zřízena na dobu neurčitou. 

X. Závěrečná ustanovení 

Vydáním této zřizovací listiny není přerušena kontinuita trvání organizace, jejich práv a 

povinností 

Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou přílohy: 

- soupis a specifikace nemovitého majetku, který je pronajímán příspěvkové organizaci k zabezpečení 

činnosti organizace 

- usnesení Zastupitelstva obce/města o vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace 

V …………………. - dne …………………… Starosta“ 
41
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 Řízení školní jídelny a výdejny, ATRE, v. o. s, 1/2009, instalační CD, vzorové dokumenty: Zřizovací listina 
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Příloha č. 2: Krajské normativy- elektronické zdroje 

Jihočeský kraj 
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=579&par[lang]=CS 

Jihomoravský kraj 
http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/oddeleni_rozpoctu_a_financovani/41e15b40-643b-11e1-

8489-18a905489179 

Karlovarský kraj  
http://www.kr-karlovarsky.cz/Vzdelavani/financovani/ 

Královéhradecký kraj 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=1172 

Liberecký kraj  
http://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/1047/Navrh-rozpisu-rozpoctu-financnich-prostredku-

na-prime-NIV-na-rok-2012-kraj.aspx 

http://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/1046/Navrh-rozpisu-rozpoctu-financnich-prostredku-

na-prime-NIV-na-rok-2012-obec.aspx 

Moravskoslezský kraj  
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/krajska-metodika-rozpisu-primych-vydaju-

pravnickych-osob-vykonavajicich-cinnost-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizovanych-obcemi-a-krajem-

na-rok-2012-22482/ 

Olomoucký kraj 
http://www.kr-olomoucky.cz/prime-naklady-na-vzdelavani-na-rok-2012-cl-384.html 

Pardubický kraj 
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3051&item=31649 

Plzeňský kraj 
http://www.kr-plzensky.cz/cs/clanek/rozpis-rozpoctu-primych-vydaju-ve-skolstvi-na-rok-

2012?sekce=all 

Praha 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/krajske_normativy/index.html 

Středočeský kraj 
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/Skolstvi/skolska-ekonomika/ 

Ústecký kraj 

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1665612&p1=102001   

Kraj Vysočina 
http://www.kr-vysocina.cz/metodika-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-na-vzdelavani-na-rok-2012/d-

4041714/p1=51024 

Zlínský kraj 
http://www.zkola.cz/zkedu/management/oddelenirozpoctuafinancovaniskolstvivprenesenepusobnosti/z

akladniinformaceprovsechnytypyskol/zakladniprincipyrozpisurozpoctu/35465.aspx.
42

 

                                                 
42

 Zpravodaj informačního portálu hromadného stravování [online]. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z WWW: 

<http://www.jidelny.cz/public/zpravodaj_jcz_2012.pdf>.  
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http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/oddeleni_rozpoctu_a_financovani/41e15b40-643b-11e1-8489-18a905489179
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http://www.edulk.cz/P%u0159%EDsp%u011Bvky/tabid/72/EntryId/1047/Navrh-rozpisu-rozpoctu-financnich-prostredku-na-prime-NIV-na-rok-2012-kraj.aspx
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http://www.edulk.cz/P%u0159%EDsp%u011Bvky/tabid/72/EntryId/1046/Navrh-rozpisu-rozpoctu-financnich-prostredku-na-prime-NIV-na-rok-2012-obec.aspx
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/krajska-metodika-rozpisu-primych-vydaju-pravnickych-osob-vykonavajicich-cinnost-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizovanych-obcemi-a-krajem-na-rok-2012-22482/
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http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1665612&p1=102001
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http://www.zkola.cz/zkedu/management/oddelenirozpoctuafinancovaniskolstvivprenesenepusobnosti/zakladniinformaceprovsechnytypyskol/zakladniprincipyrozpisurozpoctu/35465.aspx
http://www.zkola.cz/zkedu/management/oddelenirozpoctuafinancovaniskolstvivprenesenepusobnosti/zakladniinformaceprovsechnytypyskol/zakladniprincipyrozpisurozpoctu/35465.aspx
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Příloha č. 3: Finanční limity na nákup potravin
43

 

 

 

Věkové skupiny strávníků, hlavní a d. jídla Finanční limity Kč/den/strávník 

1. Strávníci do 6 let  

snídaně  7,00 až 13,00  

přesnídávka  6,00 až 9,00  

oběd  14,00 až 25,00  

svačina  6,00 až 9,00  

večeře  12,00 až 19,00  

Celkem (celodenní)  45,00 až 75,00  

na nápoje  3,00 až 5,00  

2. Strávníci 7-10 let 

snídaně  9,00 až 15,00  

přesnídávka  7,00 až 12,00  

oběd  16,00 až 32,00  

svačina  6,00 až 10,00  

večeře  14,00 až 25,00  

3. Strávníci 11-14 let 

snídaně  10,00 až 16,00  

přesnídávka  7,00 až 12,00  

oběd  19,00 až 34,00  

svačina  7,00 až 11,00  

večeře  15,00 až 27,00  

Celkem (celodenní)  58,00 až 100,00  

                                                                                                                                                         
 

43
 Příloha č. 2 vyhlášky č. 107Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Strávníci 15 a více let 

snídaně  11,00 až 17,00  

přesnídávka  7,00 až 12,00  

oběd  20,00 až 37,00  

svačina  7,00 až 11,00  

večeře  17,00 až 34,00  

Celkem (celodenní)  62,00 až 111,00  

II. večeře  9,00 až 16,00  
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Příloha č. 4: Směrnice o provádění doplňkové činnosti  

Příklad směrnice o provádění doplňkové činnosti (Pro příspěvkové organizace, jejichž 

zřizovatelem je kraj/obec)  

Tato směrnice, která upravuje předmět, rozsah a podmínky provádění doplňkové 

činnosti v (název organizace) se vydává na základě zřizovací listiny č. … Doplňkovou činnost 

škola (zařízení) provádí mimo svou činnost hlavní, která je vymezena zřizovací listinou a 

zákonem č. …Škola (zařízení) využívá k provádění své doplňkové činnosti kapacity a 

zařízení, která má k dispozici pro zajišťování hlavní činnosti a schopností svých pracovníků, a 

v souladu s platnými předpisy schopností svých žáků. Přitom nesmí být omezeno či narušeno 

základní poslání školy, doplňková činnost nesmí být prováděna na úkor činnosti hlavní. 

1. Předmětem doplňkové činnosti je:například: 

 Pronájem tělocvičny 

 Hostinská činnost 

 A pod. 

2. Ekonomické zásady provádění doplňkové činnosti: Doplňková činnost se vede účetně 

odděleně od činnosti hlavní. Za tím účelem se zřizuje analytický účet pro doplňkovou činnost. 

Doplňková činnost nesmí být v ročním úhrnu ztrátová. V případě zjištění ztráty k 30. 09. 

hospodářského roku musí být doplňková činnost do konce roku vyrovnána. Pokud vyrovnána 

nebude, škola oznámí tuto skutečnost zřizovateli a navrhne mu řešení. Výnosy z doplňkové 

činnosti podléhají dani z příjmů právnických osob. Náklady doplňkové činnosti jsou výdaji 

k zajištění, dosažení a udržení příjmu podle zákona č. 586/1999 Sb., o dani z příjmů ve znění 

pozdějších předpisů. Prostředky z příjmů doplňkové činnosti je možno použít pouze ke krytí 

nezbytných nákladů doplňkové činnosti a dále k dokrytí potřeb hlavní činnosti a jejímu 

zkvalitnění prostřednictvím hospodářského výsledku a fondů. Náklady na doplňkovou 

činnost, na kterou byly dočasně použity finanční prostředky z rozpočtu určeného na hlavní 

činnost (mzdy, náklady na elektřinu, vodu, plyn, vytápění atd.).
44

  

                                                 
44 Rádce jídelny [online]. Dostupné z WWW: <http://www.radcejidelny.cz/>.  
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