
Problematika školního stravovaní – školních jídelen a školních jídelen – výdejen v JMK 

 

Na základě akčního plánování vzdělávání a s tím souvisejících potřeb škol vyplynulo, že 

problematika školního stravování, školních jídelen i školních jídelen – výdejen, jako součást 

škol a školských zařízení, není dlouhodobě součástí žádných podpor rozvoje. Odbor školství 

proto zmapoval stav této problematiky a výsledek předává na sekretariát Regionální stálé 

konference v JMK k dalšímu projednání a předání na MMR. 

Zmapování stavu bylo zpracováno ve dvou rovinách. Jednak z pohledu středních škol přes KAP 

JMK a jednak z pohledu základních a mateřských škol přes jednotlivé MAP v JMK (celkem 21 

ORP). Mapování proběhlo oslovením KAP a MAP. 

Školní stravování má důležitý význam, je součástí nutriční politiky státu a je to systém 

garantující zdravotní bezpečnost a zajištění nutričních potřeb stravovaných skupin. S ohledem 

na vzrůstající výskyt nadváhy a obezity u dětí a mládeže je školní stravování významným i velmi 

přínosným činitelem v prevenci nejenom těchto neinfekčních onemocnění hromadného 

výskytu. Oběd ve školní jídelně představuje 35 % denní výživové dávky, oběd s přesnídávkou 

a svačinou 60 % denní výživové dávky. Výzkumy poslední let ukazují, že oběd ve školní jídelně 

je pro řadu dětí jediný teplý pokrm za celý den. Zařízení školního stravování vykonávají také 

výchovně-vzdělávací funkci (správný životní styl, kultura stolování). Z toho důvodu by měla být 

snaha zatraktivnit tyto poskytované služby. 

 

1.) Školy a školská zařízení (mateřské školy, základní školy, střední školy, dětské domovy, 
domovy mládeže) zřizované Jihomoravským krajem 
 

Mapování proběhlo zejména na odboru školství, kde jsou dostupné informace o celkovém 

stavu škol a školských zařízení, jež Jihomoravský kraj zřizuje. Z toho důvodu neproběhlo 

konkrétní šetření v jednotlivých organizací. V posledních přibližně 15 letech nedocházelo 

k celoplošným podporám vybavení školních jídelen a školních jídelen – výdejen. V současné 

době se objevuje čím dál více požadavků na rekonstrukci (technologické vybavení, 

rekonstrukce podlah, vzduchotechniky a další) zařízení školního stravování. Což souvisí 

zejména s opotřebením technologického vybavení, jehož živostnost je u konce a dále z důvodu 

zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů při splnění správné výrobní a hygienické praxe.  

Problematika školního stravování je dlouhodobě opomíjena, protože tato oblast není většinou 

hlavní prioritou v rámci investic škol. Finanční prostředky zřizovatele jsou do značné míry 

omezené a pokud dané zařízení funguje, do jeho modernizace se většinou neinvestuje, a už 

vůbec ne do samotné jídelní části, která je neméně důležitá pro rozhodování se dětí, žáků a 

studentů, zda se stravovat ve školní jídelně nebo i školní jídelně – výdejně. V rámci priorit škol 

a školských zařízení jsou zejména investiční akce nezbytné pro zajištění chodu organizace, na 

snižování provozních výdajů, zateplení, dostavby, přestavby, na vybavení odborných dílen a 

laboratoří. Zřejmě, z toho důvodu, školy a školská zařízení zpravidla nedávají požadavky na 

modernizaci a vybavení školních jídelen a školních jídelen – výdejen, pokud je vybavení 

funkční. Pokud se u zřizovatele objeví požadavky na investice, jedná se většinou o havarijní 



stav nebo stavbu nové školní jídelny z důvodu nedostatečných kapacit. Jiné možnosti 

financování než od zřizovatele, nejsou dostupné.  

Přičemž snahou by měl být trend, zvýšit počet dětí, žáků a studentů, kteří se budou stravovat 

v rámci školního stravování, a tak se dosáhne vyšší stravovanosti na jednotlivých školách.  

 

Pro ilustraci dokládáme několik příkladů z aktuálních požadavků škol a školských zařízení. 

Z příkladů je patrné, že požadavky jsou opravdu pouze na velké investice typu rekonstrukce 

celých školních jídelen či školních jídelen – výdejen nebo vybudování nové školní jídelny. 

Např.: 

• Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace – celková 
rekonstrukce – cca 15 mil. Kč 

• Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková 
organizace – rekonstrukce – cca 10 mil. Kč 

• Gymnázium Řečkovice, příspěvková organizace – má příspěvek na zpracování PD 
rekonstrukce a rozšíření kuchyně – cca 5 mil. Kč 

• Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace – Generální 
rekonstrukce školní kuchyně – cca 30 mil. Kč 

• Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace – 
vybudování kuchyně – cca 30 mil. Kč 

• Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace – generální rekonstrukce školní 
jídelny – cca 17 mil. Kč 

 

 

2.) Školy a školská zařízení (mateřské školy, základní školy) zřizované obcemi, městy, 
soukromými zřizovateli a církvemi 

 

Mapování proběhlo oslovením jednotlivých MAP na území Jihomoravského kraje (celkem 21 

MAP). Jednotlivé MAPy postupovaly formou dotazníkového šetření v terénu přímo u škol a 

školských zařízení. Ze zaslaných výstupů vyplývá, že v rámci všeobecné roviny dané 

problematiky je situace podobná jako u škol a školských zařízení zřizovaných JMK. Dlouhodobě 

nedochází k celoplošným podporám vybavení školních jídelen a školních jídelen – výdejen.  

Většina ze škol má školní jídelnu (úplnou tzn. že i vaří), některé pouze školní jídelnu – výdejnu 

(tzn. že stravu dovážejí) a několik škol nemá zařízení školního stravování a školní stravování 

zajišťuje u jiného provozovatele. Přibližně polovina z dotázaných škol je se současným stavem 

stravovacího zařízení spokojena, většina z dotázaných škol však v následujících pěti letech 

plánuje investice do vybavení školní jídelny, školní jídelny – výdejny.  

Jedná se především o investice do těchto konkrétních položek: 

multifunkční pánve, konvektomaty, kuchyňské linky, jídelní nádobí, kuchyňské náčiní, jídelní 

nábytek (židle, stoly), sporáky, trouby a ostatní varné technologie, hnětací stroje, roboty, 

mrazáky, lednice, myčky a dřezy. 



Z větších investic jsou požadavky kladeny na rekonstrukce a modernizace: 

podlah, obkladů, elektroinstalace, klimatizace, odvětrávání, rekuperace atd., jídelních částí, 

nápojových koutků, Izolací, rozvodů odpadů a vody, šaten, WC, hrubých i čistých přípraven 

stravy, navýšení kapacity školních jídelen. 

V případě existence dotačního programu nebo nějakého jiného zdroje financování by většina 

škol měla zájem o investice do vybavení.  

Finanční situace ostatních zřizovatelů (obce a města) je obdobná jako u škol zřizovaných 

Jihomoravským krajem. Pro ilustraci dokládáme několik výstupů z mapování v MAP, z nichž je 

vidět, že i když každý z MAPů postupoval jiným šetřením, problematika je stále stejná. 

 

Přílohy: 

ORP Boskovice mapování školního stravování 

ORP Brno mapování školního stravování 

ORP Moravský Krumlov mapování školního stravování 

ORP Šlapanice mapování školního stravování 

 


