Dotované školní mléko
Upozorňujeme na nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004
Sb. Toto nařízení vlády řeší společnou organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky a
stanoví bližší podmínky poskytování podpory z finančních zdrojů EU a dotace národní
podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku
ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 2 tohoto nařízení vlády obsahuje seznam mléčných výrobků a mléka, na které se
poskytuje národní podpora jak v běžné distribuci, tak z mléčných automatů.
Více informací o školním mléku je možno také získat na adrese: www.msmt.cz, sekce
základní školství, jiná sdělení MŠMT, dále pak na adrese: www.mze.cz, www.laktea.cz a
nebo přímo na webových stránkách jednotlivých výrobců mléka a mléčných výrobků, kteří se
dotovaným školním mlékem zabývají.
Opětovně připomínáme historii programu „Školní mléko.“Tento program je v základních
školách zaveden již od roku 1996 prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Laktea. Od
roku 1999 se do programu zapojil stát a začal dotovat mléko pro žáky prvních a druhých tříd,
o rok později se dotace rozšířila na žáky třetích tříd a od ledna 2001 na žáky čtvrtých tříd. Již
v únoru téhož roku vláda rozhodla, že na dotované mléko budou mít nárok všichni žáci škol,
kteří si plní povinnou školní docházku. Záštitu nad tímto programem převzalo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo zemědělství České republiky.
Dotována byla v Česku polotučná neochucená i ochucená mléka a zakysané mléčné
produkty. Pro školní rok 2008/09 byla národní podpora pozastavena, nyní od 1. srpna 2009
bude opět stát přispívat na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků. Jedná se o mléko a
mléčné produkty vyrobené v souladu s požadavky stanovenými předpisem EU upravujícím
hygienu potravin, zákonem o potravinách a vyhláškou vydanou k jeho provedení, zahrnuje
mléko neochucené a ochucené tepelně ošetřené, jogurty, výrobky na bázi kysaného mléka,
čerstvé a tavené sýry a smetanový krém.
Obdobné programy probíhají v řadě zemí, v EU je aplikuje 20 členských států.
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