
     
 
 
 
 
 

 
                                                             Tisková zpráva  
 

Tzv. pamlsková vyhláška a svitavské školy 
 
Dne 20. září začala ve všech českých školách platit tzv. pamlsková vyhláška (vyhláška MŠMT č. 
282/2016 Sb.), která vymezuje požadavky na potraviny včetně nápojů, které lze nabízet k prodeji a 
prodávat ve školách a školských zařízeních, např. v nápojových nebo potravinových automatech 
nebo školních bufetech. Jde o velmi přísnou normu, která již téměř dva měsíce vzbuzuje ve školách 
velké emoce, zejména na těch školách, kde jsou nabízeny nebo prodávány v automatech nebo 
bufetech potraviny a nápoje. Emoce projevují žáci škol (zmizí jim možnost zakoupit si něco ke 
svačině přímo ve škole) i pracovníci škol, kteří nabídkou mnohdy suplovali patřičnou péči domovů 
žáků. Jedno je jisté – vyhláška upravuje podmínky pro zdravou výživu ve školách, pro vytváření 
správných a zdravých stravovacích návyků  dětí. To je zásadní, emoce musí jít stranou.  

Je potřeba zdůraznit, že 
svitavské školy upravily již 
dávno nabídku takto 
nabízeného potravinového a 
nápojového sortimentu ve 
školách, takže zakoupit si na 
svitavské škole Coca-Colu 
nebo smažené brambůrky 
nešlo, případně se nápojových 
automatů již dříve zbavily nebo 
na tom pracují.  Nejdále je asi 
ZŠ T. G. Masaryka, která 
uzavřela dohodu se školní 
jídelnou. Ta pro žáky (v 
průměru cca 50) vyhotovuje 
svačinky ve školní jídelně, 

která je jiným právním subjektem. Základní školy na ulici Riegrova a na nám. Míru využívají 
nabídky komerční firmy, která žákům dodává svačinky přímo na jméno do školy, ale zájem je 
minimální – dohromady asi 10 žáků nabídku využívá. Základní školy automaty již nemají nebo mít 
do 20. prosince nebudou. 
Na středních školách, kde jsou jen žáci starší 15. let, vyhláška neplatí. Tam poměry zůstávají stejné, 
tzn. bufet nebo automat zůstává zachován. Komplikovanější situace je na gymnáziu, kde prostory 
využívají jak žáci plnící povinnou školní docházku, tak žáci starší. I tak tam byly služby nápojových 
automatů vypovězeny. O osudu tamního bufetu, kde se již od začátku dbá na to, aby se nenabízely 
potraviny a nápoje zvláště nezdravé, se rozhodne poté, kdy provozovatel předloží návrh nabízeného 
sortimentu plně vyhovující vyhlášce (nejpozději do 20. prosince). Tento bufet navíc plní funkci 
výdejního místa pro ministerstvem podporovaný projekt Mléko do škol a  funguje zároveň jako malé 
papírnictví. 
Všechny svitavské školy mají především zájem o to, aby žáci do školy přicházeli vybaveni 
svačinami ze svých domovů. Mají však obavu z toho, že děti se cestou do školy staví v prodejnách, 
kde si zakoupí potraviny a nápoje, které jsou ještě nezdravější, než ty, které dosud nabízely automaty 
a bufety umístěné ve školách. 

Milan Báča 


