Aktualizace již zveřejněných údajů
Vaření o prázdninách, pobyt ve škole v příhraničních školách aj.
a) Příhraniční stravování – stanovisko MŠMT
z § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že každý občan České
republiky musí splnit svou povinnou školní docházku některým ze způsobů, které školský zákon
umožňuje a získat tak nezbytné znalosti spojené s postavením občana České republiky.
Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby,
jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zabezpečení, nebo
v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb. V §4 odst. 4
vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, je specifikováno, že žáci, nezletilí žáci střední školy a
konzervatoře mají právo denně odebrat oběd.
Máte zcela pravdu, že § 38 školského zákona neřeší hmotné zabezpečení, ale stanovuje, že
žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničních školách jsou zároveň žáky českých škol.
Vzhledem k tomu, že školský zákon ani vyhláška o školním stravování nikde blíže nespecifikují, kteří
žáci na školní stravování nárok mají a kteří ne, usuzujeme, že na školní stravování mají nárok
všichni žáci plnící si povinnou školní docházku v souladu se školským zákonem.
§ 122 odst. 2 školského zákona dále uvádí: Dětem v mateřských školách, přípravných třídách
základní školy a přípravném stupni základní školy speciální, žákům základních škol a nezletilým
žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu
jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c), a dále v případě
potřeby ubytování
Pobytem ve škole rozumíme účast na výchovně - vzdělávacím procesu školy či školského
zařízení specifikovaného ve školském zákoně. U žáků se jedná o účast na vzdělávacím procesu,
prostřednictvím kterého si plní svou povinnou školní docházku. Tento pojem nelze zúžit na fyzickou
přítomnost žáka ve škole a už vůbec ne na fyzickou přítomnost žáka v budově kmenové školy (ne
každá základní škola má kmenovou školní jídelnu a ne každá školní jídelna má kmenovou základní
školu). Výchovně vzdělávací proces školy zahrnuje různorodé aktivity (např. výlety, exkurze, sportovní
akce apod.). Účastí na všech těchto aktivitách je žák účasten vzdělávacímu procesu a má tudíž nárok
na školní stravování.
Závěrem můžeme říci: žák, který plní svou povinnou školní docházku v souladu se školským
zákonem v zahraniční škole a je účasten vzdělávacímu procesu dané školy, má právo odebrat denně
oběd v rámci školního stravování.

b) Stravování o prázdninách – výklad MŠMT – vyšel ve Zpravodaji pro školní
stravován č.3/2012

Odpověď k paragrafu 119 školského zákona
Jaroslava Kašíková
odbor rejstříku a péče o pedagogické pracovníky tel. 234 811 205
V letošním roce došlo ke změně školského zákona, a tato změna se dotkla i školního
stravování. Změna § 119 je ovšem tak nešťastně formulována, že se v praxi vůbec neví,

jak tento paragraf aplikovat. Obrátili jsme se na MŠMT s otázkou, jak postupovat v praxi.
Předkládáme tedy odpověď:
§ 119
Zařízení školního stravování
V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v
době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) a ve
školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně
výchovnou péči. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování
zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za
úplatu.
V novele školského zákona se v § 119 se za větu první vkládá věta „Zařízení školního
stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin.“.
Druhou větou ustanovení § 119 se rozšiřuje pojem školní stravování – jde tedy o
stravování dětí, žáků a studentů v zařízeních školního stravování po dobu jejich pobytu ve
škole a školském zařízení a případně též po dobu prázdnin.
Vztah k § 122, který upravuje hmotné zabezpečení:
§ 122 stanoví nárok na dotované školní stravování, „dotovanost“ školního stravování je
jeho znakem daným vyhláškou (viz úplata).
§ 119 tedy stanoví, že školní (tzn. dotované) stravování lze poskytovat i o prázdninách
žákům nepobývajícím ve škole nebo školském zařízení. Žáci však v tomto případě na
dotované stravování nemají nárok (není to součást hmotného zabezpečení) a záleží
pouze na zřizovateli/řediteli, zda jim ho umožní.
Z výkladu MŠMT jasně vyplývá, že o prázdninách může být žákům poskytnuto
zvýhodněné stravování, ale žáci na něj nemají nárok – tzn. záleží pouze na zřizovateli
resp. řediteli, zda zvýhodněné stravování poskytnout (zákon to nyní umožňuje).
Dále sdělujeme, že „ředitelské volno“ nejsou prázdniny dětí, a proto na dotované
stravování není nárok.

Výtah ze zápisu z porady pracovníků krajských úřadů (školní stravování) a MŠMT ČR
ze dne 26. 03. 2013 v Praze.
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