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Ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského 
rejstříku v rámci inspekční činnosti mj.: 

 dle Plánu hlavních úkolů pro školní rok 2016/2017: 

kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují 
k poskytování školního stravování 
 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

 dle Specifického úkolu Plánu hlavních úkolů: 

monitoring kvality školního stravování včetně zajištění 
dietního stravování (formou anketních formulářů) 

 

 

 

Úkoly ČŠI v oblasti kontroly školního stravování 

Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách 



 Kontrola jako součást každé komplexní inspekční činnosti 
ve škole se zařízením školního stravování  
včetně posouzení výchovy dětí, žáků a studentů  ke zdraví a zdravému 
životnímu stylu, vytváření zdravých stravovacích návyků (školní 
vzdělávací program a jeho naplňování) 

 Samostatná kontrola 
v samostatných subjektech zařízení školního stravování 

 Kontrola na žádost/podnět  

 

Výstup z kontroly:  

Protokol o kontrole (neveřejný dokument) 

 

 

Typy kontrol v zařízení školního stravování  
 

Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách 



1376 zařízení školního stravování 

297.359 strávníků (dětí, žáků, studentů) 

Přehled kontrol ve školních jídelnách 

 za školní rok 2015/2016 
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Kontrola poskytování školských služeb podle zápisu 
do školského rejstříku a vedení dokumentace 

školského zařízení 

 správnost údajů zapsaných ve školském rejstříku 
 správnost předávaných údajů do výkaznictví 
     Výkaz (Z 17-01) k 31. 10. příslušného roku 
 průkaznost vedení dokladů souvisejících s hlavní činností 

školní jídelny 
 zajištění školního stravování provozovatelem stravovacích 

služeb 

Obsahové zaměření kontroly 
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Kontrola podmínek a plnění odpovědnosti školského 
zařízení za poskytované stravovací služby  

 

 dodržování podmínek pro poskytování školního stravování 
 rozsah poskytovaných stravovacích služeb  
 plnění výživových norem pro školní stravování  
 realizace školního stravování v dietním režimu   
 stanovení finančních normativů a úplaty  
 provoz a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků  
 jiné stravovací služby a doplňková činnost 

 

 

Obsahové zaměření kontroly 
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Denní nabídka a rozsah služeb 
 98 % subjektů poskytovalo správný rozsah školního stravování 

 94 % denní nabídka dle oblíbenosti 

 23 % nabízelo výběr z více druhů jídel  

 12 % denní nabídka nutričně nevyvážená 

 6 % nesledovalo výživové normy 

 nedostatek ryb, mléka, mléčných výrobků, ovoce a luštěnin 

 zlepšení v nabídce zeleniny (syrová i tepelně opracovaná) 

 dopolední svačinky poskytovány 3.228 žákům 1. stupně ZŠ 

 

Z výsledků kontrolních zjištění za školní rok 2015/2016 
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Zabezpečení dietního stravování ve školních jídelnách 

 

 dieta s omezením lepku  

     pro 332 strávníků 

 dieta šetřící pro 17 strávníků 

 jiné diety pro 72 strávníků 

 

 

 nutriční terapeut: 4 % školních jídelen 

 uchování a ohřev jídel dodaných rodiči pro 264 strávníků 

 

Školní stravování v dietním režimu 

Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách 

7% 

20% 

73% 

ANO NE NENÍ POTŘEBA



Měsíční jídelníček 
 převažují klasická česká jídla 

 zařazovány netradiční pokrmy (pohanka, bulgur, kuskus) 

 nová luštěninová jídla (červená čočka, cizrna, fazole mungo) 

 nejčastěji kuřecí a vepřové libové maso, občas králičí 

 rybí pokrmy zejména z mraženého filé 

 sladké jídlo 2 až 3 krát 

 bezmasé slané jídlo 3 až 4 krát  

 regionální potraviny cca 46 % jídelen 

 biopotraviny výjimečně 
 

 

Z výsledků kontrolních zjištění za školní rok 2015/2016 
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 výrazné zlepšení v pestrosti pitného režimu 

Přehled poskytovaných nápojů 

Z výsledků kontrolních zjištění za školní rok 2015/2016 
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Úplata za hlavní jídlo (oběd) stanovená u veřejných 
subjektů na dolní hranici finančního limitu 

 

 

 

 

 

 

Z výsledků kontrolních zjištění za školní rok 2015/2016 

 

Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách 

Věková skupina 

strávníků 

Finanční limit na nákup  

potravin pro 1 oběd tj. limit 

ceny za oběd 

Stanovená cena oběda na 

dolní hranici finančního 

limitu 

Podíl ŠJ v % 

z kontrolovaných subjektů 

s cenou oběda na dolní 

hranici 

do 6 let 14 až 25 Kč 14 až 18 Kč 68 % 

7 až 10 let 16 až 32 Kč 16 až 20 Kč 39 % 

11 až 14 let 19 až 34 Kč 19 až 23 Kč 41 % 

15 a více let 20 až 37 Kč 20 až 25 Kč 35 % 



Opakující se nedostatky  
 neplnění výživových norem: 

 rezervy v dodržování doporučené pestrosti a skladby 
jídelníčku 

 chyby ve výpočtu údajů 
 nadměrné využití konveniencí vyššího stupně 

 chybně stanovená úplata za školní stravování nebo 
vysoké zálohy 

 neprůkazně vedená dokumentace školní jídelny 
 nedodržování stanovených podmínek  

 

 

Souhrnné poznatky z kontrolní činnosti  
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Kladná zjištění 
 inovace ve školním stravování, zkvalitnění a rozšíření 

nabídky poskytovaných služeb  
 možnost individuálního a dietního stravování 
 vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců 
 přínos metodické podpory a vzdělávacích materiálů 
 včasná přijetí opatření k odstranění nedostatků, 

následné zlepšování kvality poskytovaných služeb 
 podpora výchovy ke zdraví, spolupráce se školou 

 

Souhrnné poznatky z kontrolní činnosti 
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 dodržovat zásady pestrosti, nutriční vyváženosti pokrmů a výběru potravin 

v souladu se zásadami správné (zdravé) výživy  

 zvyšovat podíl kvalitních regionálních a zejména čerstvých potravin, 

minimalizovat použití konveniencí vyššího stupně 

 analyzovat bilanci příjmů a výdajů, tj. stanovené finanční normativy na 

nákup potravin a výdaje na potraviny v návaznosti na zajištění optimálního 

plnění výživových norem pro školní stravování a omezit vybírání 

dlouhodobých záloh na stravné 

 řešit materiální i personální zajištění školních jídelen, aby přibývala 

zařízení poskytující dietní stravu a tato služba se postupně stala běžným 

standardem 

 v rámci spolupráce se zřizovateli postupně modernizovat vybavení všech 

jídelen k vytvoření estetického prostředí pro stravování 

 

 

Doporučení ke zlepšení 
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Děkuji za pozornost 
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Tel.: +420 415 623 356ǀ Email: alena.chladkova@csicr.cz ǀ www.csicr.cz 


