
 

 

  
příspěvková organizace 

 
Směrnice k závodnímu stravování 

 

 

1. Předmět úpravy 

1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k závodnímu stravování. 

1.2. Směrnice je upravena v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném 

znění a vyhláškou č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování  a jejich úhradě 

v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizací, v platném znění a 

vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávnými celky  ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb. 

 

2. Škola zabezpečuje závodní stravování ve školní jídelně:  

 Husovo nám. 325, Vlašim 

 Luční 1699, Vlašim 

 Vedoucí školní jídelny  - Holečková Zdenka, tel. 317 768 510, 737 287 029 

 Referent stravování  - Laláková Ivana, tel. 317 768 217, 724 328 406 

 Školní jídelna, Husovo nám. 325 - 317 768 511 

 Školní jídelna, Luční 1699  - 317 768 733 

 

3. Náklady na závodní stravování tvoří: 

a) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel (pořizovací 

cena surovin) 

b) ostatní provozní náklady na závodní stravování (věcné, osobní a další režijní 

náklady) (náklady na provoz) 

 

 Hlavním jídlem se rozumí oběd a večeře. 

3.1. Zaměstnanci hradí u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o 

poskytnutý příspěvek z fondu (dále jen „snížená úhrada“) 

3.2. Náklady na provoz hradí škola v plné výši, a to z nákladů  na svou hlavní činnost. 



4. Poskytování jídla  

4.1. Škola poskytuje jídlo za sníženou úhradu zaměstnancům, kteří vykonávají práci  ve škole  na 

základě pracovní smlouvy, dohody o činnosti a  důchodcům, kteří ve škole pracovali při 

odchodu do důchodu. (dále jen strávník). 

4.2.  Škola poskytuje strávníkům   za sníženou úhradu je jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, 

pokud strávník  vykonává práci pro školu alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni, 

v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. 

4.3. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o pracovní činnosti  nebo na zkrácený úvazek 

mají nárok na závodní stravování pouze v případě, že mají prokazatelně stanovenou 

pracovní dobu. 

4.4. Nárok na hlavní jídlo za sníženou úhradu  má i strávník vyslaný na pracovní cestu, jestliže 

odpracoval v den, kdy byl vyslán na pracovní cestu, alespoň 3 hodiny. Zároveň mu náleží 

stravné, jestliže pracovní cesta trvala déle než 5 hodin. 

4.5. Zaměstnanci nemají nárok na jídlo za sníženou úhradu v době čerpání dovolené, dočasné 

pracovní neschopnosti, OČR, náhradního volna, neplaceného volna a studijního volna. 

5. Cena jídel 

5.1. Zaměstnanci, kteří konají činnost na základě pracovní smlouvy, kategorie ZAM: 

oběd  14,00 Kč 

večeře  15,00 Kč 

5.2. Zaměstnanci činní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,  kategorie 

PDOH: 

oběd  43,00 Kč 

večeře  36,00 Kč 

5.3. Důchodci, kteří ve škole pracovali při odchodu do důchodu, kategorie NDU: 

oběd  61,00 Kč 

5.4. Škola přispívá z fondu kulturních a sociálních potřeb na: 

oběd  27,00 Kč 

večeře  19,00 Kč  

5.5. V případě, že strávník bude chtít v jednom kalendářním dni, kdy má nárok na oběd za 

sníženou úhradu,  ještě jeden oběd, bude mu účtováno  za druhý a další oběd 90,00 Kč. 

5.6. Úhrada za jídlo se zaměstnanci strhává z platu. 

 

6. Různé: 

 Každý zaměstnance zodpovídá za to, že čerpá jídlo za sníženou úhradu dle bodu 4. 

 

7. Účinnost 

  Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1. 1. 2023 

 

 

 

 Ing. Bohumil Bareš 

                                                                                                                   ředitel školy 
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