Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění
pozdějších úprav a doplňků
(platná po 1. 2. 2015)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle §35 odst. 2, §121 odst. 1 a §123 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle §121 odst. 2 školského zákona:
§1
Úvodní ustanovení
(1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je
poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci
preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb (dále jen
"strávníci").
(2) Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a
rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§4
Rozsah služeb školního stravování
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hlavními jídly oběd a večeře,
b) doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,
c) obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce),
d) večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).
(2) Každé z jídel podle odstavce 1 je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně.
(3) Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s
celodenním provozem,
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li
vzděláváno ve třídě s polodenním provozem,
c) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhé večeře, je-li vzděláváno ve třídě s
internátním provozem,
včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

(4) Žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat oběd.
(5) Zletilému žákovi střední školy, konzervatoře a studentovi vyšší odborné školy lze poskytovat
školní stravování v rozsahu uvedeném v odstavci 4.
(6) Nezletilý žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, osoba v plném přímém
zaopatření, nebo osoba, které je poskytována preventivně výchovná péče formou celodenních nebo
internátních služeb, má právo denně odebrat
a) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhých večeří, jde-li o nezletilého žáka
nebo osobu mladší 15 let, nebo
b) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1, jde-li o nezletilého žáka nebo osobu od dovršení 15
let.
(7) Zletilému žákovi a studentovi vyšší odborné školy ubytovanému ve školském výchovném a
ubytovacím zařízení lze poskytovat školní stravování v rozsahu uvedeném v odstavci 6 písm. b).
(8) Souhlasí-li nadpoloviční většina zletilých strávníků a zákonných zástupců nezletilých strávníků,
mohou strávníci uvedení v odstavci 6 nebo 7 denně odebrat pouze snídani a hlavní jídla, a to v
hodnotě nákladů na potraviny ve výši součtu finančních normativů určených pro všechna jim
náležející jídla podle odstavce 6 nebo 7.
(9) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely
této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Výživové normy pro školní stravování
Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v
hodnotách "jak nakoupeno".

Věková skupina strávníků, hlavní Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den
a doplňková jídla
Maso Ryby Mléko tekuté Mléčné výr. Tuky volné
3 - 6 r. přesnídávka, oběd, svačina

55

10

300

31

17

7 - 10 r. oběd

64

10

55

19

12

11 - 14 r. oběd

70

10

70

17

15

15 - 18 r. oběd

75

10

100

9

17

3 - 6 r.

114

20

450

60

25

7 - 10 r.

149

30

250

70

35

11 - 14 r.

159

30

300

85

36

15 - 18 r.

163

20

300

85

35

celodenní stravování

Věková skupina strávníků, hlavní Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den
a doplňková jídla
Cukr Zelenina
Ovoce
Brambory
Luštěniny
volný celkem
celkem
3 - 6 r. přesnídávka, oběd, svačina

20

110

110

90

10

7 - 10 r. oběd

13

85

65

140

10

11 - 14 r. oběd

16

90

80

160

10

15 - 18 r. oběd

16

100

90

170

10

40

190

180

150

15

celodenní stravování
3 - 6 r.

7 - 10 r.

55

215

170

300

30

11 - 14 r.

65

215

210

350

30

15 - 18 r.

50

250

240

300

20

Věková skupina strávníků, hlavní Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka
a doplňková jídla
a den pro laktoovovegetariánskou výživu
Vejce

Mléko
tekuté

Mléčné
výrobky

Tuky volné

Cukr volný

3 - 6 r. přesnídávka, oběd, svačina

15

350

75

12

20

7 - 10 r. oběd

15

250

45

12

12

11 - 14 r. oběd

15

250

45

12

15

15 - 18 r. oběd

15

250

45

12

13

15 - 18 r. celodenní stravování

25

400

210

35

40

Věková skupina strávníků,
hlavní a doplňková jídla

Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a
den pro laktoovovegetariánskou výživu
Zelenina celkem

Ovoce celkem

Brambory

Luštěniny

3 - 6 r. přesnídávka, oběd,
svačina

130

115

90

20

7 - 10 r. oběd

92

70

140

15

11 - 14 r. oběd

104

80

160

15

15 - 18 r. oběd

114

90

160

15

15 - 18 r. celodenní
stravování

370

290

250

30

1. Průměrná spotřeba potravin je vypočtena ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo
zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Je uvedena v hodnotách "jak nakoupeno" a je do
ní proto zahrnut í přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním. Z celkové denní výživové dávky
se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu
a 22% na večeři.

2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou tuků
a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit.
Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu
tuků rostlinného původu.
3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu průměrné
spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny
se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).
4. Součástí jídel je vždy nápoj a k dosažení žádoucích hodnot vitamínu C je nutno zařazovat do
jídelníčku nápoje, kompoty a zeleninové saláty s přídavkem vitamínu C.
5. Laktoovovegetariánskou výživu lze uplatnit v případě, že s tím souhlasí všichni zákonní zástupci
nezletilých strávníků nebo zletilí strávníci, nebo u provozovatelů stravovacích služeb, kde lze
uplatnit podávání jídel na výběr. Průměrnou spotřebu potravin lze doplnit drůbežím a rybím masem.
7. Souhlasí-li zákonný zástupce strávníka nebo zletilý strávník, lze strávníkům ze tříd se sportovním
zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři
připravujícím se v oboru tanec zvýšit celkovou denní výživovou dávku s přihlédnutím k charakteru
tělesné činnosti až o 30 %. Další zvýšení je možné pouze na doporučení lékaře.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Finanční limity Kč/den/strávník

1. Strávníci do 6 let
snídaně

7,00 až 13,00

přesnídávka

6,00 až 9,00

oběd

14,00 až 25,00

svačina

6,00 až 9,00

večeře

12,00 až 19,00

Celkem (celodenní)

45,00 až 75,00

na nápoje

3,00 až 5,00

2. Strávníci 7-10 let
snídaně

9,00 až 15,00

přesnídávka

7,00 až 12,00

oběd

16,00 až 32,00

svačina

6,00 až 10,00

večeře

14,00 až 25,00

3. Strávníci 11-14 let
snídaně

10,00 až 16,00

přesnídávka

7,00 až 12,00

oběd

19,00 až 34,00

svačina

7,00 až 11,00

večeře

15,00 až 27,00

Celkem (celodenní)

58,00 až 100,00

4. Strávníci 15 a vice let
snídaně

11,00 až 17,00

přesnídávka

7,00 až 12,00

oběd

20,00 až 37,00

svačina

7,00 až 11,00

večeře

17,00 až 34,00

Celkem (celodenní)

62,00 až 111,00

II. večeře

9,00 až 16,00

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a
strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin,
nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku
podle bodů 1 až 4.

Informace
Právní předpis č. 107/2005 Sb. nabyl účinnosti dnem 8.3.2005.
Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním
předpisem č.:
107/2008 Sb., kterým se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
s účinností od 1.4.2008
463/2011 Sb., kterým se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.
107/2008 Sb.
s účinností od 1.1.2012

