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Název materiálu:

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní stravování  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí projekt „Dietní stravování“, který bude od 01. 05. 2014 realizovat Zařízení 
školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 86. schůzi konané dne 05. 03. 2014, přijala usnesení 
3233/86/7/2014 a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství a Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 
30:

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky obdržel od odboru sociálních věcí a školství požadavek na posílení 
rozpočtu v této věci ve výši 350 tis. Kč, který již zapracoval do předlohy Rozpočtové opatření 
č. 6, která bude projednána Zastupitelstvem města Přerova dne 28.04.2014. V případě, že 
skutečná částka bude nižší než výše uvedený požadavek, bude rozdíl vrácen do rozpočtu 
města.



Tento návrh řeší rozšíření služeb školských zařízení, a to pro poměrně malý počet strávníků 
(zájem projevilo k tomuto datu cca 20 rodičů), za poměrně vysoké náklady. Tyto náklady 
nejsou jen jednorázové, ale dlouhodobě budou klást zvýšené nároky na rozpočet města. U 
rozvozu stravy je uvedena kalkulace na část roku 2014 (140 dnů = 137 214,- Kč), v případě 
dalších let by byl nárok na rozpočet města podstatně vyšší ( l den x 30 km x 27,- Kč x sazba 
DPH). Přitom rozvoz stravy by byl financován za stejnou cenu, i při případném menším počtu 
těchto strávníků. Pro necelý rok 2014 připadá na jednoho strávníka, kromě jednorázového 
nákladu na nákup termokazet, náklad na rozvoz stravy ve výši cca 7 tis. Kč. 
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že tyto výdaje se stávají výdaji povinnými, které je 
nutné přednostně zafinancovat, důsledkem čehož dochází nejčastěji k omezení zdrojů 
rozpočtu, které lze vynaložit například na opravy majetku města. V důvodové zprávě není 
uveden důvod přípravy dietní stravy na dvou místech, předpokládáme ale, že neznamená  
zvýšené provozní výdaje na přípravu této stravy.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství se již několikrát zabýval možností zabezpečování dietního 
stravování ve školních jídelnách zřizovaných statutárním městem Přerovem a poslední 
materiál v této věci byl Radě města Přerova předložen v roce 2009 na její 62. schůzi. 
Problematika dietního stravování dosud není uspokojivě legislativně dořešena a až v současné 
době začíná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravovat novelizaci 
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 
která má řešit i dietní stravování. 
Současně platná legislativa nezakazuje přípravu dietní stravy v rámci školního stravování, 
ale je nutné dohodnout se s ředitelkou jídelny, která bude vstřícná k požadavkům rodičů 
na zajištění dietního stravování ve školní jídelně.

Díky organizačním změnám v oblasti školního stravování, kterými v loňském roce prošly 
školní jídelny zřizované statutárním městem Přerovem, máme možnost řešit dietní stravování 
centrálně, a to díky návrhu ředitelství Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 
(dále jen ZŠS Kratochvílova). ZŠS Kratochvílova přichází s návrhem od 1. 5. 2014 rozšířit 
vlastní nabídku služeb v rámci školního stravování o dietní stravování pro děti, žáky 
a studenty mateřských, základních a středních škol v Přerově. Toto stravování bude možné 
realizovat v rámci hlavní činnosti organizace, bez změny její zřizovací listiny. 

Dietní stravování bude zahrnovat tyto diety: bezlepková, šetřící, diabetická a diabeticko-
bezlepková. V případě posledních dvou diet bude nutná spolupráce zákonného zástupce žáka 
s určeným pracovištěm školního stravování. Podmínkou pro poskytování dietního stravování 
bude lékařské potvrzení. Diety z důvodu alergií (např. na mléko, vejce aj.) a alternativní 
formy stravování (např. strava vegetariánská) možné nebudou.

Zájemci o dietní stravování z řad středoškolských studentů budou mít možnost odebírat tuto 
stravu pouze po řádném přihlášení k odběru stravy na jídelně Kratochvílova, bez možnosti 
rozvozu stravy. 

Garance kvality bude zajištěna vyškoleným personálem, spoluprací s dietní sestrou, 
technickým zajištěním zázemí pro přípravu diet, dodržením kritických bodů – jak při výrobě, 



tak při rozvozu jídel. Jednotlivé diety budou expedovány v termokazetě,  
a to přímo jmenovitému strávníkovi.

Odbor sociálních věcí a školství zjistil počet zájemců o dietní stravování u veřejnosti 
prostřednictvím ankety organizované v průběhu měsíce března 2014. O čtyři druhy
nabízených diet projevilo zájem zatím 20 strávníků. 
ZŠS Kratochvílova se rozšířením své nabídky služeb o dietní stravování zapojuje 
i do oslav 50 let od zavedení systému školních jídelen v tehdejším Československu, 
který je i dnes pro řadu evropských zemí nedostižný.   

Financování dietního stravování

1. Potraviny

Úhrada za dietní stravování je dána výší finančního normativu. Výše finančního 
normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v právním předpise,     
a to vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. 

Cenu potravin hradí strávník (zákonný zástupce, rodič dítěte). Aktuální ceny ZŠS 
Kratochvílova pro běžné strávníky a nově stanovené ceny pro dietní stravování jsou 
uvedeny v tabulce.

Porovnání cen za stravu běžného strávníka a stravu dietní - Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30

Mateřské školy - strava celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) - úhrada ceny potravin 

strávníkem

dietní strava - cena potravin v Kč

Věkové 

kategorie

běžná strava

cena v Kč bezlepková

diabeticko-

bezlepková diabetická šetřící

rozdíl ceny 

proti

běžné stravě

3 - 6 let 30 42 43 43 42 12 - 13 Kč

7 - 10 let 35 52 53 53 52 17 - 18 Kč

Základní a střední školy - obědy - úhrada ceny potravin strávníkem

dietní strava - cena potravin v Kč

Věkové 

kategorie

běžná strava

cena v Kč bezlepková

diabeticko-

bezlepková diabetická šetřící

rozdíl ceny 

proti

běžné stravě

7 - 10 let 21 30 31 31 30 9 - 10 Kč

11 - 14 let 24 33 34 34 33 9 - 10 Kč

15 a více let 28 36 37 37 36 8 - 9 Kč



Poznámka: tabulka neobsahuje mzdové a provozní náklady na stravu 

2. Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou financovány ze státního rozpočtu a zůstávají beze změny.

3. Provozní náklady

Provozní náklady financuje zřizovatel – statutární město Přerov.

a)  Předpokládá se nárůst nákladů na rozvoz stravy – odhad: cca 30 km denně x sazba 
za 1 km 27,- Kč bez DPH x 140 dnů (pro rok 2014) = 30 km x 27,- Kč x 140 dnů +
21 % DPH = požadavek na posílení provozního rozpočtu ZŠS Kratochvílova 
o částku 137.214,- Kč (účelově vázané prostředky na rozvoz dietní stravy).

Poznámka: Dietní strava se bude vařit v objektu jídelny Želatovská 8, což je odloučené 
pracoviště ZŠS Kratochvílova 30 a bude se rozvážet do ostatních zařízení školního stravování. 
Pro studenty středních škol bude dietní strava vařena a k odběru v jídelně Kratochvílova.

b) Náklady na nákup termokazet (vzor - tablet Besster) – je nutný nákup dvou tabletů 
pro jednoho strávníka z důvodu výměny.

Náklady: 30 diet x 2 x 1890,- Kč (tablet bez DPH) x 21 % DPH, tj. 137.214,- Kč/
1 strávník.
Současný počet zájemců o dietní stravu je 20 strávníků, ale ponecháváme si rezervu 
10 strávníků. Celkem počítáme s 30 strávníky = požadavek na posílení provozního 
rozpočtu ZŠS Kratochvílova o částku 137.214,- Kč (účelově vázané prostředky 
na nákup tabletů).

TERMOKAZETA Besster – tabletový systém



Ceník 
Termokazeta kompletní
horní a spodní díl,
miska kulatá s víkem 2 ks,
miska oválná 1 ks                                       1 890,-

Cena je uvedena bez DPH. Slevy při dodávce většího množství tabletů (nad 50 kusů).

Celkový požadavek na posílení rozpočtu ZŠS Kratochvílova:

137.214,- Kč doprava + 137.214,- Kč tablety = 274.428,- Kč.

Odbor sociálních věcí a školství ve věci financování dietního stravování požádal Odbor 
ekonomiky o převod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání roku 2014.  

Pro další roky bude nutné zvýšené náklady na dopravu související s dietním 
stravováním zohlednit při přidělování finančních prostředků v rámci rozpočtu města 
pro kapitolu školství.

Odbor sociálních věcí a školství vítá aktivitu ZŠS Kratochvílova, neboť pro rodiče je velmi 
problematické připravovat pro své děti dietní stravování. Děti samotné se nemohou stravovat 
společně s ostatními dětmi ve školní jídelně, čímž je oslabeno jejich sociální začlenění 
do kolektivu. 


