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1 Úvod – základní ustanovení  

Problematiku školního a závodního stravování upravují následující předpisy: 

a) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

b) Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších 

předpisů 

c) Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů 

d) Vyhláška 430/2001 Sb. Sb., o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších 

předpisů 

a další platné právní předpisy vztahující se k poskytování školního a závodního stravování 

zde neuvedené. 

 

Stravování ve školní jídelně zajišťují provozní zaměstnanci školy – školní jídelny a žáci oboru 

vzdělání kuchař - číšník. Stravování pro cizí strávníky a přípravu pokrmů na objednávku 

(zajišťování rautů, vlastní odvoz, …) žáci oboru vzdělání kuchař – číšník v rámci odborného 

výcviku produktivní činností žáků (tzv. činnost „vlastní“). 

V době, kdy neprobíhá odborný výcvik – produktivní činnost žáků, je stravování a příprava 

pokrmů závodního stravování a pro cizí strávníky, příp. na objednávku, zajišťováno ve školní 

kuchyni – jídelně v rámci doplňkové činnosti a evidováno odděleně od činnosti hlavní a tzv. 

„vlastní“. 
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2 Stravování 

 

Na základě „ Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“ č. j.  20/5 ze dne 

30. dubna 2015, je poskytování školního a závodního stravování ve školní jídelně jednou 

z hlavních činností školy.  

2.1 Školní stravování 

Školním stravováním se rozumí poskytování stravovacích služeb pro žáky školy a žáky ostatních 

škol v rámci jednoho zřizovatele. Pokud škola poskytuje školní stravování ostatním školám,  

je tento vztah upraven smluvně. 

Školní stravování se řídí výživovými normami, které tvoří přílohu vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených 

v příloze 1 této vyhlášky. 

2.1.1 Výživová norma pro školní stravování 

2.1.1.1 Věková skupina 11 až 14 let – oběd 

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech. 

Maso 70 Cukr volný 16 

Ryby 10 Zelenina 90 

Mléko 70 Ovoce 80 

Mléčné výrobky 17 Brambory 160 

Tuky volné 15 Luštěniny 10 

2.1.1.2 věková skupina 15 až 18 let – oběd 

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech. 

Maso 75 Cukr volný 6 

Ryby 10 Zelenina 100 

Mléko 100 Ovoce 90 

Mléčné výrobky 9 Brambory 170 

Tuky volné 17 Luštěniny 10 
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2.1.2 Finanční limit na nákup potravin stanovený vyhláškou 

Strávníci 11 – 14 let  Oběd 19,00 – 34,00 Kč   limit školy 29,00 Kč 

Strávníci 15 a více let  Oběd 20,00 – 37,00 Kč   limit školy 31,00 Kč 

Finanční limit strávníků věkové kategorie 11-14 let se týká žáků školy, které je zajišťováno 

zařízením školního stravování školní stravování na základě smlouvy, v rámci jednoho 

zřizovatele – Jihomoravského kraje. 

Finanční limit školy může být aktualizován v návaznosti na nárůst vstupních cen surovin. 

2.1.3 Organizace školního stravování 

Školní jídelna na adrese Brno, Charbulova 106, v rámci školního stravování vydává jídla, která 

sama připravila. 

Výdejna stravy na adrese Brno, Jánská 22 v rámci školního stravování vydává jídla, která 

připravila školní jídelna Brno, Charbulova. 

Hlavním jídlem, dle § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., je oběd. Žáci mají možnost výběru ze tří jídel. 

Pokud nelze z provozních důvodů tři jídla zajistit, je připravováno a vydáváno pouze jedno 

jídlo.  

2.1.4 Cena stravování a úplata za školní stravování 

Žáci objednávají stravenky vždy předem dle popisu v „Provozním řádu školní jídelny“. 

Žák hradí cenu surovin 31,00 Kč za jeden oběd. Pokud si žák objednaný oběd neodhlásí nebo 

nevyzvedne, je mu účtována cena v plné výši uvařeného oběda, tj. včetně režijních nákladů 

65,00 Kč. 

Od 1. 3. 2017 platí v organizaci tento kalkulační vzorec jednoho hlavního jídla – oběd v Kč: 

31,00 Hodnota spotřebovaných surovin (náklady na veškeré potraviny) 

34,00 Náklady na provoz (mzdy, odpisy, energie, voda, ostatní režie…) 

Provozní náklady spojené s přípravou hlavního jídla jsou hrazeny z příspěvku na provoz  

od zřizovatele. Mzdové náklady a odvody jsou hrazeny z přímých výdajů. 

2.2 Závodní stravování 

V souladu se „ Zřizovací listinou příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“ č. j. 20/5 ze 

dne 30. dubna 2015, je škola oprávněna v souladu s § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o 
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rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní 

stravování. 

Závodní stravování je určeno zaměstnancům školy, pokud odpracují alespoň 3 hodiny v daném 

dnu. 

Zaměstnanci školy mají nárok, v průběhu jedné běžné pracovní směny, odebrat jedno hlavní 

jídlo.  

Zaměstnanci školy mají možnost závodního stravování poskytovaného: 

a) ve školní jídelně Charbulova  106, Brno nebo 

b) ve výdejně Jánská 22, Brno 

c) na odloučeném pracovišti odborného výcviku žáků Veslařská 54, Brno nebo od cizích 

dodavatelů na odloučených pracovištích, na základě fakturace za odebrané obědy. 

Zúčtování platby za závodní stravování od cizích dodavatelů bude se zaměstnanci 

provedeno před úhradou faktury za odebranou stravu 

d) v případě, že není možno zajistit závodní stravování způsobem uvedeným v některém 

z odstavců a) b) nebo c) budou poskytnuty zaměstnanci stravenky dle skutečně 

odpracovaných směn. Vyúčtování odebrané stravy bude zúčtováno zpětně 

za předcházející měsíc, pouze odběr stravenek za měsíc prosinec bude zúčtován 

v závěrce za měsíc prosinec. 

V době omluvené nepřítomnosti v práci nelze zaměstnanci poskytovat závodní stravování. 

2.2.1 Cena stravování a úhrada za závodní stravování ve vlastním zařízení 

Od 1. 3. 2017 platí v organizaci tento kalkulační vzorec jednoho hlavního jídla – oběd v Kč: 

31,00 Hodnota spotřebovaných surovin (náklady na veškeré potraviny) 

34,00 Náklady na provoz (mzdy, odpisy, energie, voda, ostatní režie…) 

Zaměstnanci hradí cenu surovin ve výši 31,00 Kč sníženou o příspěvek z FKSP ve výši 15,00 Kč, 

tj. 16,00 Kč. 

Od 1. 3. 2017 platí v organizaci tento kalkulační vzorec jednoho jídla na objednávku – oběd 

v Kč (příprava v rámci odborného výcviku - produktivní činnosti žáků): 

48,00 Hodnota spotřebovaných surovin (náklady na veškeré potraviny) 
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34,00 Náklady na provoz (mzdy, odpisy, energie, voda, ostatní režie…) 

Zaměstnanci hradí cenu surovin ve výši 48,00 Kč sníženou o příspěvek z FKSP ve výši 15,00 Kč, 

tj. 33,00 Kč.    

Finanční limit školy na nákup potravin může být aktualizován – měněn, v návaznosti na nárůst 

vstupních cen surovin. 

Provozní náklady za závodní stravování spojené s přípravou hlavního jídla, mzdové náklady 

a odvody jsou hrazeny z příspěvku na provoz od zřizovatele.  

Úhrada závodního stravování je prováděna srážkou z platu zpětně za daný kalendářní měsíc. 

Zaměstnanec je povinen odhlašovat obědy na dobu omluvené nepřítomnosti – dovolená, 

služební cesta, nemoc, školení, samostudium nejpozději do 12.00 hod. dne před omluvenou 

nepřítomností. Pokud oběd neodhlásí, je mu účtována částka za oběd v plné výši, tj. v hodnotě 

65,00 Kč, pokud byl objednán oběd na objednávku tak ve výši 82,00 Kč. 

2.2.2 Cena stravování a úhrada za závodní stravování v cizím zařízení a formou 

poskytnutých stravenek 

Organizace zabezpečuje vybraným zaměstnancům závodní stravování na základě smlouvy 

formou dodání služby od jiného subjektu. V souladu s novelou – vyhláškou č. 17/08 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů je toto stravování zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více 

organizacemi. Z fakturované ceny jednoho jídla hradí organizace až 55%. Zbývající část ceny, 

dále sníženou o příspěvek z FKSP, hradí zaměstnanci.   

Aktualizovaný seznam dodavatelů závodního stravování pro daný školní rok s rozúčtováním 

nákladů za stravenku je součástí operativní dokumentace školy a je uložen u originálu této 

směrnice a u vedoucí provozně ekonomického útvaru školy. 

2.3 Účtování 

O nákladech a výnosech školního a závodního stravování je účtováno odděleně formou 

středisek a analytických účtů. Materiálové zásoby jsou evidovány na samostatném skladu. 

2.3.1 Přehled účtů  

Přehled účtů týkajících se školního a závodního stravování; počet analytických účtů může být 

v průběhu roku dle potřeby aktualizován – doplňován, měněn. 

Účet Název      

111 0155 Pořízení surovin školní jídelny 
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112 0155 Materiál na skladě – potraviny 

412 0222 FKSP – strava čerpání příspěvku 

311 0015 Ostatní pohledávky, tržby stř. 15 

501 0404 Suroviny – obědy  

501 0401 Potraviny k výuce 

501 0311 Kuchyňské potřeby 

501 0320 Kancelářské potřeby 

501 0360 Čisticí prostředky 

501 0361 Toaletní potřeby 

501 0362 Dezinfekční prostředky 

501 0380 Údržba, náhradní díly 

501 0700 Zdravotnický materiál 

501 0931 Podrozvaha DDHM 1000-1999 Kč 

501 0941 Ostatní spotřebovaný materiál 

502 0300 Spotřeba el. energie – velkoodběr 

502 0400 Spotřeba plynu 

503 0304 Vodné 

511 0301 Opravy-budovy 

511 0303 Opravy DHM 

511 0310 Opravy DDHM 

516 0101 Aktivace vnitroorganizačních služeb 

516 0301 Aktivace vnitroorganizačních služeb 

518 0450 IT, program, služby 

518 0610 Stočné 
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518 0710 Praní prádla 

518 0750 Komunální odpad 

518 0770 Biologický odpad 

518 0870 Ostatní služby 

521 0303 Náhrada nemoci přímé 

521 0401 Mzdy nepedag. přímé 

521 0413 Náhrada nemoci – ostatní zdroje 

521 0604 Odměny žáků – vlastní náklady 

521 0411 Mzdy – ostatní zdroje  

524 0310 Zdravotní pojištění -  přímé náklady 

524 0312 Zdravotní pojištění -  ostatní zdroje  

524 0320 Sociální pojištění – přímé náklady 

524 0322 Sociální pojištění – ostatní 

525 0301 Zákonné pojištění z mezd, stř. 150 

525 0303 Zákonné pojištění z mezd -vlastní  

527 0301 Zákonný příděl z mezd 

527 0311 Zákonný příděl z mezd vlastní  

527 0302 Příspěvek strava – zaměstnanci 

527 0312 Příspěvek strava - žák 

528 0303 Sociální náklady 

547 0330 Manka a škody 

549 0401 Haléřové vyrovnání 

551 0311 Odpisy stavby 

551 0312 Odpisy DHM 
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558 0300 DDHM – do 20 tis. 

558 0305 DDHM do 3000,-- Kč  

602 0306 Tržby za obědy ŠJ – cizí strávníci 

602 0304 Stravování žáků  

602 0305 Stravování zaměstnanců 

649 0305 Haléřové vyrovnání 

672 0312 Výnos – provozní náklady 

672 0510 Výnos z UZ 
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2.3.3 Přehled středisek  

Středisko Název     

15  Vlastní činnost školní jídelna, výdejna stravy 

Spotřeba potravin školního a závodního stravování a jejich úhrada zaměstnanci 

a žáky. Dále mzdové náklady – především platy a OON zaměstnanců školní 

jídelny a výdejny stravy v rámci poskytovaného školního stravování, tj. tzv. 

vlastní činnosti školy, dále tomu odpovídající odvody, FKSP a věcné náklady. 

17 Spotřeba potravin školního a závodního stravování pro cizí strávníky a 

zaměstnance cizích škol, odměny žáků za produktivní práci v rámci uvaření 

obědů pro cizí strávníky a věcné náklady. Na středisko jsou dále účtovány 

výnosy z prodeje obědů cizím strávníkům.  

 150   Přímé náklady školní jídelna, výdejna stravy 

 Náklady (přímé výdaje) a výnosy, náklady - především platy a OON 

zaměstnanců školní jídelny a výdejny stravy v rámci poskytování školního 

stravování, tj. tzv. hlavní činnosti školy, dále tomu odpovídající odvody, FKSP. 

151 Provozní náklady školní jídelna, výdejna stravy 

Náklady spojené s provozem školní jídelny a výdejny stravy, především věcné 

náklady a dotace na provoz od zřizovatele. 

 

3 Závěrečná ustanovení 

V souladu se směrnicí č. 3.3.7.2015.02 Tvorba a čerpání FKSP, verze C s platností od 01. 02. 

2017 je zaměstnancům školy poskytnut příspěvek z FKSP ve výši 15,00 Kč na 1 odebraný oběd 

již od 1. 2. 2017.  

Touto směrnicí se nahrazuje obecná směrnice školní a závodní stravování, stanovení 

stravovacích limitů vydaná ze dne 01. 09. 2016, základní identifikační znak: 3.3.4.2014.01, 

verze B. 

 

 

 


