
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do 12. 11. 2018. 

(blíže viz Pokyny a vysvětlivky) 

Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady 

vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 
  

Z 17-01 

VÝKAZ 

o činnosti zařízení školního stravování 
podle stavu k 31. 10. 2018 

Resortní identifikátor 
zařízení (IZO) 

Číslo 
části 

1
) 

2
) 

3
) 

              
              
1
) Uvede se kód rozlišení podle číselníku: 

1 zařízení školního stravování (nepřipadá-li v úvahu kód 2, 3 nebo 9) 

2 zařízení školního stravování při školském ubytovacím zařízení 

3 zařízení školního stravování při školském zařízení pro výkon 

ústavní-ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči 

9 náhradní stravování 
2
) Uvede se, o jaké zařízení školního stravování se jedná: 

0 výdejna dovážející stravu ze zařízení zapsaného do rejstříku 
1 školní jídelna (vývařovna s výdejnou) 

2 vývařovna 

3 výdejna dovážející stravu ze zařízení nezapsaného do rejstříku 
(u náhradního stravování se tento údaj nevyplňuje) 

3
) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N) 

Školské zařízení 

 

Obec PSČ 

 

Ulice Čp. 

I. Zapsaní strávníci a ostatní pravidelně stravovaní 

 
Číslo 

řádku 
Počet 

v tom zapsaní k odběru 

jen oběda 

oběda a 

doplňkového 

jídla 

jen 

doplňkového 

jídla 

celodenního stravování 

celkem 
z toho 

bez obědů 

a b 2 3 4 5 6 7 

Strávníci (děti, žáci a studenti) celkem 0101       

z toho v režimu dietního stravování 0101a       

v
 t

o
m

 z
 ř

. 
0
1

0
1
 

z mateřských škol 0102       

z přípravného stupně, přípravných tříd 0103       

z 1. stupně základní školy 0104       

z toho 10letí a starší 0104a       

z 2. stupně základní školy 0105       

z toho 14letí a starší 0105a       

z nižšího stupně 6-8 letých gymnázií 0106       

z 1. - 4. roč. 8letých konzervatoří 0107       

ze středních škol  4) 0108       

z konzervatoří  4) 0110       

z VOŠ 0111       

ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr. vých.  5) 0112       

Ostatní pravidelně stravovaní 0113       

z toho pracovníci škol a školských zařízení 0114       

z ř. 0114 pracovníci vykaz. práv. subjektu  6
) 0114a       

Celkem (ř. 0101+ř. 0113) 0115       

Nezahrnují se sem stravovaní, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen, uvádění v odd. II. 
4
) Bez nižšího stupně 6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ročníku 8letých konzervatoří (tj. bez žáků plnících povinnou školní docházku). 

5
) Uvádějí se jen ti, kdo nenavštěvují žádnou z výše uvedených škol. 

6
) Uvádějí se pracovníci škol a školských zařízení vykazujícího právního subjektu. 

Ř. 0104a: Uvedou se žáci 1. stupně zařazení ve školním roce 2018/19 do 3. věkové skupiny (11 – 14 let) podle přílohy 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
Ř. 0105a: Uvedou se žáci 2. stupně zařazení ve školním roce 2018/19 do 4. věkové skupiny (15 a více let) podle přílohy 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Ř. 0113: Zde se vykazují i žáci, kteří odebírají stravu nad rámec § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
Ř. 0114: Rozumí se pracovníci, kteří jsou k 31. 10. zaměstnanci školy nebo školského zařízení. 



 

 

  

III. Počet vydaných a uvařených jídel 

 
Číslo 

řádku 

Vydaná jídla Uvařená jídla 

ve šk. roce 

2017/18 

v tisících 

v měsíci 

říjnu 2018 
ze sl. 3  7) 

ze sl. 3a  8) 

dietní 

stravování 

ve šk. roce 

2017/18 

v tisících 

v měsíci 

říjnu 2018 
ze sl. 5  7) 

ze sl. 5a  8) 

dietní 

stravování  

a b 2 3 3a 3b 4 5 5a 5b 

Počet obědů  0301         

Počet večeří 0302         

Počet snídaní 0303         

Počet přesnídávek 0304         

Počet svačin 0305         

Počet druhých večeří 0306         

Do počtu jídel vydaných či uvařených ve školním roce 2017/18 se zahrnou i jídla vydaná či uvařená během hlavních prázdnin (tj. 1. 7. - 31. 8. 2018). 
Do počtu vydaných jídel se nezahrnují jídla odvážená do výdejen. 
7
) Sl. 3a, 5a: jídla vydaná/uvařená v rámci školního stravování dětí, žáků a studentů a závodního stravování vlastních zaměstnanců. 

8
) Sl. 3b, 5b: jídla vydaná/uvařená v režimu dietního stravování výhradně v rámci školního stravování dětí, žáků a studentů.  

V. Počty zapsaných strávníků podle školy, kterou navštěvují 

IZO školy  9) 
Číslo 

části 
Adresa 

Druh 

školy 10) 
Zřiz. 10) 

Číslo 
řádku 

Počet 

a b c d e f 2 

     0501  

     0501  

     0501  

     0501  

     0501  

     0501  

     0501  

Celkem 0550  
9
) Uvede se IZO školy (včetně čísla části), kterou strávník navštěvuje. Pokud stravované dítě nenavštěvuje žádnou 

školu a je trvale umístěno v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, 
uvede se IZO příslušného školského zařízení. 

10) Je vyplněn kód podle číselníků uvedených v Pokynech a vysvětlivkách. 

Sl. c, d, e se nevyplňují - v pořizovacím programu jsou doplňovány údaji z rejstříku škol a školských zařízení. 

IV. Evidenční počet zaměstnanců zařízení školního stravování 

 
Číslo 

řádku 
Fyzické 

osoby 
Přepoč. na 

plně zaměst. 

a b 2 3 

Obchodně provozní zaměstnanci 0401a   

z toho kuchaři 0402   

Technicko-hospodářští pracovníci 0404   

Jiní zaměstnanci 0405   

Celkem 0406   

Ve sl. 2 se každý zaměstnanec uvede v ř. 0401a až 0405 tolikrát, na kolik profesí má 

pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti ap. V ř. 0406 se každý zaměstnanec 
uvede jen jednou. 

Ve sl. 3, ř. 0401a až 0405 se uvádí přepočet k základnímu úvazku v dané pracovní 

kategorii, v ř. 0406 je součet těchto hodnot. 
Vedoucí zařízení školního stravování bude vykázán/a podle svého profesního zaměření. 



 

VII. Odvážená/dovážená jídla 

IZO 

zařízení škol. 

stravování 

Číslo 

části 

Adresa zařízení 

školního stravování O
d

v
o

z 
 

Číslo 

řádku 

Počet 

stravovaných, 

pro něž se 

jídlo 

odváží/dováží 

v tom stravovaných, pro něž se odváží/dováží  

jen oběd 

oběd a 

doplňkové 

jídlo 

jen 

doplňkové 

jídlo 

celodenní stravování 

celkem 
z toho 

bez obědů 

a b c d e 2 3 4 5 6 7 

    0701       

    0701       

    0701       

    0701       

    0701       

    0701       

Výdejna, která dováží stravu ze stravovacího zařízení nezapsaného v rejstříku, tento oddíl nevyplňuje. 

Školní jídelna/vývařovna, která odváží jídla do výdejny, uvede IZO a číslo části místa výdejen, do nichž jídlo odváží a ve sl. d – Odvoz uvede „ano“. 
Výdejna, do níž se jídlo dováží, uvede IZO a číslo části místa jídelny/vývařovny, ze které jídla dováží a ve sl. d – Odvoz uvede „ne“. 

Sl. c se nevyplňuje - adresa je v pořizovacím programu vyplněna údaji z rejstříku škol a školských zařízení. 

Úhrn údajů v řádcích označených Odvoz = „ano“ musí odpovídat úhrnnému údaji z odd. II. 
Úhrn údajů v řádcích označených Odvoz = „ne“ by měl odpovídat úhrnu z odd. I. 

II. Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen 

 
Číslo 
řádku 

Počet 

v tom stravovaných, pro něž se odváží 

jen oběd 

oběd a 

doplňkové 

jídlo 

jen 

doplňkové 

jídlo 

celodenní stravování 

celkem 
z toho 

bez obědů 

a b 2 3 4 5 6 7 

Stravovaných, pro něž jsou odvážena jídla 0201       

z toho strávníci (děti, žáci a studenti) 0202       

z ř. 0202 v režimu dietního stravování 0202a       

v
 t

o
m

 

z 
ř.

 0
2
0

2
 z mateřských škol, přípr. stupně a přípr. tříd ZŠ  0203       

ze základních škol  11
) 0204       

ze středních škol, konzervatoří a VOŠ  4
) 0205       

ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr. vých.  5) 0206       

4
) Bez nižšího stupně 6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ročníku 8letých konzervatoří (tj. bez žáků plnících povinnou školní docházku).  

5
) Uvádějí se jen ti, kdo nenavštěvují žádnou z výše uvedených škol. 

11) Vč. nižšího stupně 6-8 letých gymnázií a 1. - 4. ročníku 8letých konzervatoří (tj. vč. žáků plnících povinnou školní docházku). 

Ř. 0202a: Uvádějí se počty strávníků z ř. 0202, pro něž je v rámci školního stravování odvážena do výdejny dietní strava. 
Vyplňují jen zařízení školního stravování, která připravují jídla: 1 = jídelny nebo 2 = vývařovny. 

Stravovaní, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen, uvádění v tomto oddíle, se nezahrnují do odd. I.  

Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení (školy): Výkaz vyplnil (jméno): 

    

Telefon (vč. linky): 

 

 

e-mail: 


