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ÚVOD 
 

Školní jídelna je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který 
zřizovací listinou č. j.: 14690/SM/2009  vymezil hlavní účel a předmět činnosti, kterým je  
zajišťování  školního stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole a ve 
školských zařízení a vlastních zaměstnanců. 
 

V rámci volné kapacity může ŠJ provozovat doplňkovou činnost za účelem zisku, který 
bude použit pro posílení hlavní činnosti organizace. 
 
Činnost v roce 2016 probíhala v duchu udržení stávajících výkonů, stabilizace personálu a 
humanizace prostor pro strávníky.  
 

Školního stravování využívá mnoho škol z blízkého  i vzdálenějšího okolí. Jedná se 
především o školy, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj: Gymnázium Boženy 
Němcové, Obchodní akademie, Střední průmyslová škola, Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku. Zvláštní skupinu tvoří žáci Odborného učiliště a Speciální 
základní a Praktické školy u kterých je nutný speciální přístup i ze strany zaměstnanců ŠJ (na 
tuto skutečnost bohužel normativy nepamatují). 
Školní stravování je poskytováno i  žákům škol zřizovaných církví: Biskupské Gymnázium 
Bohuslava Balbína a Střední škola Sion High School. 
Dále i žákům soukromých škol: Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.. 
Žáci ubytovaní např. ze škol: Střední veterinární školy, Střední školy vizuální tvroby, 
Obchodní akademie, SPŠ stavební, Střední školy služeb, obchodu a gastronomie obědy 
odebírají ve své škole, ale na večeře a snídaně dochází k nám. 
Obědy pro Základní školu Jana Pavla II jsou uvařeny a připraveny do termoportů k odvozu 
do vlastní výdejny.   
 

Evidence strávníků obsahuje celkem   2 773 aktivních strávníků (stav v měsíci říjnu 2016) 
z toho             2 343 žáků 
     227 zaměstnanců škol a školských zařízení 
      38  vlastních zaměstnanců 
                       1 107 osob doplňkové činnosti 
Rozdělení skutečných výkonů (vařených jídel) je  2/3 žáci a 1/3 ostatní strávníci. 
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Zvýšená kapacita z  2 500 na  2 800 obědů denně z důvodu přechodného stravování 
studentů Gymnázia J. K. Tyla, byla  využívána pouze nárazově v měsících   září až prosinec. Se 
začínajícím zkouškovým a maturitním obdobím již počet vařených obědů klesá. 
 

Doplňková činnost je provozována i v době školních prázdnin vyjma časového úseku 
hromadné dovolené a údržbářských a sanitačních prací.  
 

I nadále je všem strávníkům nabízen výběr ze tří chodů obědů, na vyžádání výběr 
s minimálním obsahem tuků a bezlepková dieta. U večeře výběr ze dvou chodů a také 
bezlepková dieta. Snídaně jsou jednotné. 
Stávající strávníci poskytované služby již považují za standard. Nové strávníky, přicházející ze 
základních škol udivuje např.,. 
že lze oběd odhlásit do 9,00 hod. na současný den a výjimkou není ani pozdější termín, 
že si mohou přihlásit oběd i během výdeje obědů, 
že mohou platit jak v hotovosti, tak platební kartou nebo bezhotovostním převodem, 
že pokladna včetně informační činnosti je denně otevřena od 7,00 do 14,30 hod., 
že se použité nádobí odkládá na pojízdný pás bez jakéhokoliv třídění, apod..   
   
O majetek svěřený do užívání  Krajským úřadem Královéhradeckého kraje je pečováno 
s maximální svědomitostí a zodpovědností. Vzhledem k omezeným finančním možnostem je 
však velice obtížné vyhodnotit nejnutnější záležitosti, protože naléhavých potřeb a námětů 
na vylepšení je mnoho. 
Bohužel je občas nutné i napravovat nepochopitelnou činnost vandalů.   
 

Porovnání výkonů v HLAVNÍ  ČINNOSTI  v roce 2013 s rokem 2012 
 

 2012 2013 Rozdíl 
Snídaně 23 208 20 816 - 2 392 
Obědy menší porce 12 955 16 427     +      3 472 
Obědy větší porce 287 302 277 141 - 10 161 
Večeře 28 205 27 976 -     229 
   
 

Pokles počtu připravovaných snídaní je s největší pravděpodobností zapříčiněno časovými a 
ekonomickými důvody. Příprava jednoduché snídaně (čaj a rohlík) přímo v kuchyňce 
internátu je trochu levnější a rychlejší než cesta do jídelny a je možné si chviličku přispat. 
Zvýšený počet připravovaných menších porcí obědů je důsledkem přijetí většího počtu žáků 
do první třídy Základní školy Jana Pavla II. 
Pokles počtu  připravovaných větších porcí obědů má  několik důvodů: 

- v roce 2013 bylo o  3 plné provozní dny méně, než v roce 2012 
- zbývající pokles znamená zhruba 30 obědů denně 

počet aktivních strávníků je sice v obou letech srovnatelný, důvodem může být i 
sestavení rozvrhu  ve školách a návaznost spojů (stále se snižující  četnost) 
dojíždějících žáků, kteří dají přednost rychlejší dopravě do místa bydliště a domácí 
stravě např. v pátek . 
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Pokles počtu připravovaných večeří  je pouze matematickým vyjádřením. 
Vezmeme-li v úvahu, že počet dnů, kdy byly připravovány večeře, byl v roce 2013 o 3 menší 
než v roce 2012  musíme hovořit o stavu srovnatelném – setrvalém až maličko zvýšeném.  
 
I přes nepříznivý vývoj cen potravin a DPH, se  daří udržet školní stravování na rozumné 
finanční úrovni: snídaně = 15,- Kč, oběd menší porce = 19,- Kč, oběd větší porce = 24,- Kč a 
večeře 22,- Kč. Cena u obědů včetně polévky, nápoje a salátu. U večeře bez polévky. 
  
 
Porovnání výkonů v DOPLŇKOVÉ  ČINNOSTI  v roce 2013 s rokem 2012  
 
 2012 2013 Rozdíl 
Snídaně 359 363        +     4 
Obědy menší porce - - - 
Obědy větší porce 139 299 132 630 - 6 669 
Večeře 431 377 - 54 
   
Pokles výkonů má několik aspektů: 

- sloučení Střední průmyslové školy (strojnické) a související  přesun stravování 
zaměstnanců do budovy v Hradební ulici (zhruba 40 osob) 

- zprovoznění výdejny  jídel (dovoz z vysokoškolských kolejí) v budově Univerzity 
Hradec Králové 

- úsporné procesy – snižování počtu zaměstnanců v okolních firmách, které využívají 
naše stravovací služby. 

 
Porovnání  CELKOVÝCH  VÝKONŮ (hlavní  i  doplňková činnost)   v roce 2013 s rokem 2012 
je výsledkem předcházejících dvou porovnání: 
 
 Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl 
Snídaně 23 567 21 179            -    2 388 
Obědy menší porce 12 955 16 427           +    3 472 
Obědy větší porce 426 601 409 771           -   16 830 
Večeře 28 636 28 353           -        283 
    

 
 


