Dietní stravování dětí a žáků v zařízeních školního stravování
 Školní jídelna jako školské zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon)
poskytuje hmotnou péči pro děti, žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole.
 Hmotné zabezpečení poskytuje právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo
školského zařízení a může hmotné zabezpečení zajišťovat ve spolupráci se
zřizovatelem.
 Bližší podmínky školního stravování upravuje vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o
školním stravování, v platném znění.
 Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup
potravin (dle výše uvedené vyhlášky).
 Školní jídelna nemá statut dietní jídelny a poskytuje běžný standard, který
odpovídá potřebám příslušné zdravé věkové skupiny stravovaných.
 Při přijetí dětí, žáků a studentů se speciálními stravovacími potřebami, které nelze
zabezpečit v rámci školního stravování, by měli zákonní zástupci nebo zletilí strávníci
počítat s tím, že způsob a rozsah poskytovaných stravovacích služeb bude nutné
zvolit s ohledem na výživové potřeby a případně i provozní možnosti dané právnické
osoby, která tuto činnost vykonává.
 Vzhledem k tomu, že činností škol a školských zařízení není poskytování dietního
stravování, neměly by být použity finanční prostředky ze státního rozpočtu podle §
160 a § 161 zákona č. 561/2004 Sb. (mzdové prostředky pro pracovníka, který by
dietní stravování poskytoval mimo rozsah školního stravování).
 Při zajištění těchto speciálních stravovacích služeb, které nejsou ošetřeny ve
školském zákoně a přímo nesouvisí se školním stravováním, lze obecně vyjít z § 15
odst. 2 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,
kde jsou uvedeny základní podmínky poskytnutí dietního stravování.
 Pokud se i přesto k takovému kroku školní jídelna zaváže, plynou z tohoto titulu určité
povinnosti:
(například)
 splnění hygienických standardů v souladu s nařízením ES 852/2004, splnění
vnitrostátních hygienických předpisů,
 proškolení pracovníků, kteří budou dietní stravu připravovat (např.
akreditovaný kurs),
 vytvoření provozních podmínek pro zajištění přípravy dietních pokrmů,
 sledování a evidence výživových norem odděleně od běžného školního
stravování,
 nákup speciálních potravin,
 tvorba cen a kalkulace,
 upravený rozsah pracovních úvazků na tuto činnost,
 zvýšené náklady,
 monitoring těchto aktivit ze strany odborníků (dětský lékař, dietolog, nutriční
specialista),
 lze uplatnit § 123 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, stravovací
služba za úplatu, doplňková činnost, náležitosti zřizovací listiny v souladu se
zákonem 250/2000 Sb., v platném znění.
Pokud se bude jednat o poskytnutí stravy v rámci vyhláškou stanovené spotřeby
potravin a případná příprava stravy bude podle potřeby a požadavku strávníka v rámci
školního stravování, jedná se o hmotné zabezpečení v souladu se školským zákonem.
Zařízení školního stravování může tak připravovat i několik druhů jídel na výběr.

Pokud plynou z této aktivity zvýšené náklady, v případě škol a školských zařízení
zřizovaných obcemi a kraji (veřejné školy), nemohou školy požadovat případné zvýšení
nákladů od zákonných zástupců nebo zletilých žáků, protože podle vyhlášky o školním
stravování strávník hradí v případě školního stravování pouze hodnotu potravin (rozpětí a
výše uvedené v příloze 2 citované vyhlášky viz výše).
Finanční prostředky použité nad rozsah školního stravování hradí právnické osoby, které
vykonávají činnost zařízení školního stravování, z dalších finančních zdrojů, zejména
z vlastních příjmů, z prostředků zřizovatele, popřípadě jiných osob.
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Slouží jako pracovní pomůcka pro zařízení školního stravování v kraji Vysočina.

