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Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních 
zapsaných do školského rejstříku v rámci inspekční 
činnosti mimo jiné: 

 zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání,  
a to podle příslušných školních vzdělávacích programů, 

 vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se 
vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,                
a to včetně zajištění bezpečnosti dětí,  žáků, studentů                
a poskytování školního stravování. 

 
 

Plán hlavních úkolů České školní inspekce  

školní rok 2015/2016 

Škola - školní jídelna 

 



 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; § 119, § 122 

 vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 
pozdějších předpisů 

 zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; § 2 odst. 7 a § 20 odst. 
1 písm. a) 

 

Škola - školní jídelna 

 

Právní východiska  



 vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti 
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů; § 2 

 

Právní východiska  

 

Škola - školní jídelna 

 



Kontrola jako součást komplexní inspekce  
 školní stravování jako součást hodnocení ve škole, školském zařízení 

 posouzení výchovy dětí, žáků a studentů  ke zdravému životnímu stylu     
a ke zdraví (školní vzdělávací program a jeho naplňování) 

 hodnocení partnerství a vytváření praktických dovedností v rámci 
zdravých stravovacích návyků 

 kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a vyhlášky 
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů;  

 na žádost, na podnět, zaměřená na odstranění zjištěných nedostatků 

 
 Inspekční zpráva  (dostupná na www.csicr.cz, InspIS PORTÁL)  

 Protokol o kontrole 

 

 

Inspekční činnosti v zařízení školního stravování  

Škola - školní jídelna 

http://www.csicr.cz/


      Samostatná kontrola 
 

 v samostatných subjektech zařízení školního stravování 

 kontrola dodržování vybraných ustanovení školského 
zákona a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve 
znění pozdějších předpisů;  

 
 Protokol o kontrole 

Inspekční činnosti v zařízení školního stravování 

 

Škola - školní jídelna 

 



 objektivní posouzení a celkové zhodnocení 
poskytovaného školního stravování 
 úroveň hmotného zabezpečení 

 vyhodnocení podmínek činnosti školní jídelny a účinnosti opatření 
přijatých školní jídelnou pro zvýšení kvality poskytovaných služeb 

 podpora výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu  -
spolupráce školy (vedení školy a PP) se školní jídelnou     
ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 
 soulad výuky v tématech výživy a zdraví s praxí ve školní jídelně 

(vytváření a upevňování praktických dovedností, zdravých 
stravovacích návyků) – návaznost na poznatky z výuky 

 

Obsahové zaměření zhodnocení školního stravování   
v rámci komplexní inspekce 

Škola - školní jídelna 

 



 podpora partnerství se strávníky, rodiči a dalšími subjekty 
 spolupráce žáků, pedagogických pracovníků a vedoucí školní jídelny na 

přípravě jídelních lístků  

 zapojení do projektů vztahujících se ke zdraví a zdravému 
životnímu stylu 

 inovace ve školním stravování  
 nové druhy potravin, regionální potraviny, využívání čerstvých surovin 

 netradiční a výživově hodnotné pokrmy – nabídka odlehčených jídel, 
zeleninové pokrmy, ryby, luštěniny apod. 

 příprava dietního stravování – individuální přístup 

 možnost výběru jídel, mléčných/nemléčných nápojů, doplňků (čerstvá 
zelenina, ovoce, saláty, dezerty) 

 nabídka svačin pro žáky, apod. 

 

Obsahové zaměření zhodnocení školního stravování   
v rámci komplexní inspekce 

 

Škola - školní jídelna 

 



 Kontrola zápisu do školského rejstříku a vedení 
dokumentace školského zařízení 

Školský rejstřík, výkaznictví – Výkaz o činnosti zařízení školního 
stravování (Z 17-01), vedení dokumentace školského zařízení. 

 Kontrola plnění odpovědnosti školského 
zařízení za poskytované stravovací služby 

Výživové normy, dietní školní stravování, jiné stravovací služby, 
finanční normativy, rozsah služeb, ujednání o zajištění školního 
stravování. 

 Kontrola formálního rámce poskytovaných 
stravovacích služeb 

Stanovení a dodržování podmínek, provoz zařízení a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků, doplňková činnost. 

Obsahové zaměření kontrolní činnosti 

Škola - školní jídelna 



Zdroj: Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2014/2015 www.csicr.cz  
 

Pozitivní zjištění: 

 podpora výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu  

 zlepšení nabídky poskytovaných služeb – netradiční pokrmy, 

nové druhy potravin, využití regionálních potravin, možnost 
individuálního a dietního stravování, nutričně vyvážená strava, pestrá 
nabídka nápojů 

 vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců 

 modernizace vybavení kuchyní a jídelen 

 

 

 

Souhrnné poznatky z kontrolní činnosti v zařízeních 
školního stravování 

Škola - školní jídelna 

 

http://www.csicr.cz/


Nedostatky:  

 nedostatky v evidenci strávníků v návaznosti na výkaznictví k 31. 10. 

 neprůkazně vedená dokumentace školní jídelny (nesoulad jídelního 
lístku a výdejky, chyby ve skladových kartách) 

 neplnění výživových norem (nedodržování doporučené pestrosti a 
skladby jídelníčku, chyby ve výpočtu spotřeby, evidenci a zařazování 
potravin, nadměrné využití polotovarů) 

 chybné stanovení úplaty za školní stravování a vysoké zálohové platby 

 nedodržení rozsahu poskytovaného školního stravování  

 chybné nebo chybějící smluvní ujednání 

 nezajištění dohledu nad strávníky 

 stanovené podmínky ve vnitřním řádu neodpovídají skutečnému stavu 
provozu nebo nejsou dodržovány 

Souhrnné poznatky z kontrolní činnosti v zařízeních 
školního stravování 

Škola - školní jídelna 

 



Sledování vybraných potravin a konveniencí 
vyššího stupně zpracování 

 

Škola - školní jídelna 

 

Potravina vůbec výjimečně méně často často 

nové produkty (např. šmakoun, tofu) 41,06 21,11 17,6 2,05 

regionální potraviny 16,42 18,48 15,84 25,22 

zmrazená zelenina, ovoce apod. 2,35 19,94 16,42 26,69 

loupané brambory 59,24 4,4 1,47 13,78 

vývary (hovězí, slepičí, zeleninový apod.) 25,22 20,23 22,29 11,14 

mražené pokrmy (smažený květák, brokolice, sýr apod.) 36,36 30,79 12,32 2,05 

zmrazené ovocné knedlíky 60,12 15,54 3,81 0,88 

zmrazené přílohy (bramboráčky, krokety, předsmažené hranolky 

apod.) 

65,98 15,25 0,88 0 

sypké směsi - moučníky, dezerty 39,59 24,93 12,61 3,52 

sypké směsi -  brambor. knedlíky, 15,54 16,72 27,27 20,53 

sypké směsi - bramborová kaše 72,43 4,99 1,76 1,17 

sypké směsi - omáčky 47,8 10,26 1,17 1,17 

sypké směsi - polévky 67,74 9,97 2,35 1,17 

Doplňující údaje – výsledky 2014/2015, str. 176 VZ 



Četnost vybraných potravin 

Škola - školní jídelna 

 

Četnost uvedené potraviny v posledním měsíci před kontrolou Průměrná četnost 

Maso kuřecí 4 

Maso krůtí 1 

Maso vepřové libové 5 

Vepřový bok a ořez 0 

Maso hovězí 3 

Ostatní masa - např. králík, zvěřina (srnčí, kanec) 1 

Sladkovodní ryba čerstvá 0 

Mořská ryba čerstvá 0 

Zmrazená ryba + filé 2 

Zelenina syrová 10 

Zelenina tepelně opracovaná jako součást hlavního jídla 8 

Ovoce 11 

Brambory 7 

Luštěninový pokrm 4 

Bezmasé sladké jídlo  2 

Bezmasé slané jídlo  3 

Doplňující údaje – výsledky 2014/2015, str. 176 VZ 



Děkuji za pozornost 

Mgr. Vladislava Coufalová, MBA 

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37 

150 21 Praha 5 

www.csicr.cz 

E-mail: Vladislava.coufalova@csicr.cz 
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