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ČÁST JEDENÁCTÁ 

HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST A ÚPLATA ZA 

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 
§ 122 

Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost 
(1) Žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol poskytuje odměnu za 
produktivní činnost právnická osoba, která vykonává činnost školy, a to z prostředků 
získaných touto produktivní činností; výši této odměny stanoví ředitel školy podle 
rozsahu a kvality produktivní činnosti. Pokud žáci konají praktické vyučování nebo 
studenti odbornou praxi u jiné osoby, poskytuje jim odměnu za produktivní činnost tato 
osoba. Pro účely tohoto zákona se za produktivní činnost považuje činnost, která 
přináší příjem. Minimální výše měsíční odměny za produktivní činnost pro stanovenou 
týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy. Při jiné délce stanovené 
týdenní pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonával produktivní činnost po dobu 
celého měsíce, se výše odměny za produktivní činnost úměrně upraví. 
(2) Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném 
stupni základní školy speciální, žákům základních škol a nezletilým žákům středních 
škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich 
pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c), a dále v 
případě potřeby ubytování. Zletilým žákům středních škol a studentům vyšších 
odborných škol lze poskytovat hmotné zabezpečení podle věty první. 
(3) Hmotné zabezpečení podle odstavce 2 zajišťuje pro své děti, žáky a studenty 
právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení; právnická 
osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí může hmotné zabezpečení 
zajišťovat ve spolupráci se zřizovatelem. Hmotné zabezpečení podle odstavce 2 lze 
poskytovat za úplatu. 
(4) Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a 
přípravném stupni základní školy speciální a žákům prvního stupně základních 
škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje školní 
stravování bezúplatně. 
(4) (5) Školní stravování se zajišťuje přednostně v zařízeních školního stravování 
podle tohoto zákona. Právnické osoby, které vykonávají činnost škol nebo školských 
zařízení, mohou zajišťovat školní stravování smluvně i u jiné osoby poskytující 
stravovací služby; v případě právnických osob, které jsou zřízeny státem nebo 
registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno 
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,6) s předchozím 
souhlasem ministerstva. Školní stravování se řídí výživovými normami. 
(5) (6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky o 
poskytování hmotného zabezpečení. 
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