Spojení projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod společný projekt s názvem
ŠKOLNÍ PROJEKT schválila vláda 8. 3. 2017. Nařízení vlády č. 74/2017 Sb. o stanovení
některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a
výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády nabylo
účinnosti 15. března 2017 a zavádí změny pro školní rok 2017/2018:
od září 2017 budou mít žáci základních a středních škol, včetně přípravných tříd
základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních nárok na
neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc. Kromě
neochucených výrobků (např. jogurt, sýr, tvaroh) se bude dodávat i dotované ochucené
mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.
Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci základních škol, tzn. žáci 1. - 9. tříd,
včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol
speciálních, nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma.
Současně budou probíhat doprovodná vzdělávací opatření (např. ochutnávky ovoce a
zeleniny, exkurze do zemědělských podniků, vzdělávací materiály o produktech v rámci
školního projektu, pořádání školních soutěží, podpora vybavení školních pozemků). Podpora
se poskytuje pro čerstvé ovoce a zeleninu, balené ovocné a zeleninové šťávy, konzumní
mléko a jeho varianty i se sníženým obsahem laktózy.
Bližší informace naleznete na:
https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx
https://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka

Kdo má od září 2017 na dotované mléko a mléčné výrobky nárok?
* všichni žáci základních škol včetně přípravných tříd nebo přípravného stupně základních
speciálních škol
* všichni žáci středních škol.
Tzn., že na dotované mléko a mléčné výrobky nově nebudou mít nárok děti mateřských škol.

Jaká škola má nárok zúčastnit se projektu Mléko do škol?
Jakákoliv základní a střední škola (např. gymnázium, střední odborná škola, střední odborné
učiliště a konzervatoř), která se nachází na území ČR a je zapsaná v rejstříku škol a
školských zařízení MŠMT ČR.
Základní a střední školy jsou definovány zákonem č. 561/20014 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších změn
Kdo je schválený žadatel?
Žadatel = dodavatel, je společnost, která předložila do 30. 4. 2017 na SZIF „Žádost o
schválení“ včetně přehledu výrobků, včetně všech náležitostí, ze které komise vybere
výrobky vhodné k dodávkám do škol. Schvalovací proces stále probíhá.

Jak a do kdy se může škola do projektů přihlásit?
Škola musí uzavřít Smlouvu o dodávkách produktů v rámci projektů se schváleným
žadatelem a následně potvrdit formulář tzv. Ročního hlášení, ve kterém uvede počet
zúčastněných žáků. Smlouvu je potřeba uzavřít co nejdříve, nejpozději však cca do 25. září
2017.
Škola může smlouvu uzavřít pouze s jedním žadatelem = dodavatelem. Smlouvu může
vypovědět i během školního roku, ale k novému dodavateli lze přejít až od následujícího
školního roku.
Na kolik výrobků mají žáci nárok?
Maximální počet porcí nebude definován. Bude stanoven finanční limit na žáka a školní rok,
minimální počet dodávek měsíčně, přičemž při jedné dodávce bude možné dodat max. 2
porce na žáka. Dodávky budou probíhat během celého školního roku, tzn. září – červen
(v období školního vyučování).
Systém rozdělení dotací bude podobný jako v projektu Ovoce a zelenina do škol, tzn. na
základě toho, kolik se do projektu přihlásí na daný školní rok škol, žáků, rozdělí SZIF finanční
prostředky a určí kolik je pro žáka, školu a školní rok. Z této částky a výše dotace na
konkrétní výrobek se bude odvíjet množství produktů, které může žák za školní rok obdržet.
Předpokládají se cca 4 neochucené výrobky zdarma za měsíc.
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