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1.

SPRÁVNÍ ÚROVEŇ - ADMINISTRATIVE LEVEL

Čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve znění nařízení (EU) č. 2016/791 (dále jen
„základní akt“) a čl. 2 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/39
(dále jen „prováděcí nařízení“)
Národní

☒

Regionální

☐

V ČR je projekt prováděn na národní úrovni. Gestorem je
Ministerstvo zemědělství, administrátorem Státní zemědělský
intervenční fond (platební agentura).
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2.

POTŘEBY A VÝSLEDKY, KTERÝCH MÁ BÝT DOSAŽENO - NEEDS AND RESULTS TO BE
ACHIEVED

2.1.

Identifikované potřeby - Identified needs

Čl. 23 odst. 8 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení
1) Zlepšení zdraví dětí, a to zvyšováním konzumace ovoce, zeleniny a mléčných
výrobků
2) Zlepšení stravovacích návyků dětí - zvýšení spotřeby především čerstvého ovoce
a zeleniny, neochuceného mléka a mléčných výrobků
3) Propagace spotřeby ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků
4) Výchova budoucího spotřebitele - posílení vzdělávacích aktivit v oblasti zdravých
stravovacích návyků a cílových skupinách pokrytých v projektu
5) Podpora produkce a zpracování ovoce, zeleniny a mléka

2.2.

Cíle a ukazatele - Objectives and indicators

Čl. 23 odst. 8 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení
Cílem školního projektu je zlepšit stravovací návyky dětí, aby si zvykly konzumovat
čerstvé ovoce, zeleninu, mléko a mléčné výrobky pravidelně a ve větším množství. Tím
se i zlepší zdraví dětí.
Čerstvé ovoce a zelenina jsou bohaté na vitamíny, a proto jsou nezbytnou složkou dětské
výživy. Doporučuje se konzumovat nejméně 5 porcí ovoce a zeleniny denně.
Ze studií SZÚ vyplývá, že konzumace vápníku a v zimním období konzumace vitaminu
D často patří ke slabým místům výživy obyvatel ČR. Zvýšením příjmu mléčných
výrobků v rámci školního projektu chce ČR dosáhnout zvýšení příjmu vápníku u dětí a
tím k následnému snížení nemocí plynoucích z nedostatku vápníku. Jednoznačným
přínosem bude edukace dětí ve věku, kdy se vytváří jejich stravovací návyky, přičemž
mohou být ovlivněny i stravovací návyky rodičů. Školní projekt je v této problematice
systémovým řešením.
U projektu Mléko do škol je dalším cílem zvýšení počtu zapojených dětí, které je
v současné době nízké.
Pro dosažení stanovených cílů se bude projekt dále zaměřovat na doprovodná vzdělávací
opatření nejen u ovoce a zeleniny, ale nově také u mléka a mléčných výrobků. Bude se
vycházet ze zkušeností při aplikaci doprovodných opatření u projektu Ovoce a zeleniny
do škol v předchozích školních letech.
Zlepšení stravovacích návyků bude dosaženo nastavením projektu, kdy je
upřednostňováno dodávání ovoce a zeleniny a konzumního mléka. Tyto výrobky jsou
podávány žákům zdarma. Pro zachování pestrosti nabídky a atraktivity projektu
umožňuje ČR dodávání i neochucených mléčných výrobků zdarma a ochucených
mléčných výrobků za dotovanou cenu placenou rodiči dětí v cílových skupinách.
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Posílením doprovodných vzdělávacích opatření a propagačních aktivit chceme dosáhnout
zvýšení povědomí dětí a rodičů o zdravých stravovacích návycích a zemědělské výrobě.
Ukazatele, podle kterých bude možné měřit dosažení cílů, budou počty zapojených škol a
dětí do projektu, počet dětí zapojených do doprovodných vzdělávacích opatření a zvýšení
spotřeby podporovaných produktů.
Obecné cíle

Zlepšení zdraví
dětí,
zlepšení
jejich
stravovacích
návyků
a vzdělávání dětí
v oblasti zdravé
výživy

Dopadové
ukazatele

Zvýšení
spotřeby ovoce,
zeleniny, mléka
a
mléčných
výrobků u dětí
v cílové skupině

Specifické cíle

Zvýšení
spotřeby ovoce
a
zeleniny,
mléka
a mléčných
výrobků u dětí
ve
školských
zařízeních

Zvýšení znalostí
žáků o různých
zemědělských
produktech
a o jejich
zdravých
dopadech
na
zdraví
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Výsledkové
ukazatele

Ukazatele
výstupu

Zvýšení
počtu
dětí zapojených
do projektu za
období
implementace
strategie o 5 %

Počet
dětí
zapojených
do
projektu za období
implementace
strategie

Zvýšení
počtu
škol zapojených
do projektu za
období
implementace
strategie o 5 %

Počet
škol
zapojených
do
projektu za období
implementace
strategie

Zvýšení spotřeby
ovoce, zeleniny,
mléka a mléčných
výrobků
ve
školských
zařízeních o 2 %
za
období
implementace
strategie

Počet porcí ovoce,
zeleniny, mléka a
mléčných výrobků
zkonzumovaných
ve školách dětmi za
období
implementace
strategie

Zvýšení
počtu
žáků zapojených
do doprovodných
vzdělávacích
opatření
za
období
implementace
strategie o 5 %

Počet
žáků
zapojených
do
doprovodných
vzdělávacích
opatření za období
implementace
strategie

Zvýšení znalostí
žáků zapojených
do doprovodných
vzdělávacích
opatření

Výstup z hodnocení
implementace
Školního projektu
ukazující
lepší
znalosti zapojených
dětí
o
zdravé
výživě
a
o
produktech
dodávaných
v rámci projektu

Celková spotřeba
ovoce,
zeleniny,
mléka a mléčných
výrobků
na
obyvatele

2.3. Základní údaje - Baseline
Čl. 23 odst. 8 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení
ČR od školního roku 2017/2018 mění nastavení projektu oproti předcházejícímu období.
U Ovoce a zeleniny do škol se rozšiřuje cílová skupina o žáky druhého stupně základních
škol. U Mléka do škol se naopak původní cílová skupina snižuje o děti z mateřských
škol, takže výslednou cílovou skupinou u Mléka do škol jsou žáci základních a středních
škol.
Počet zapojených dětí ve školním roce 2015/2016:
Ovoce a zelenina do škol: 539 747
Mléko do škol: 625 636
Počet zapojených škol ve školním roce 2015/2016:
Ovoce a zelenina do škol: 3 810
Mléko do škol: 3 018
Počet dětí účastnící se doprovodných vzdělávacích opatření: 495 644
Počet porcí dodaných produktů ve školním roce 2015/2016 (počet porcí je závislý na
výši finančních prostředků):
Ovoce a zelenina do škol: 17 883 980
Mléko do škol: 13 836 437
(Zdrojem jsou data z administrace platební agentury SZIF)
Spotřeba ovoce, zeleniny a mléka (data ČSÚ, SZÚ, MZe):
Spotřeba ovoce v ČR po poklesu v roce 2012 (74,6 kg/osobu/rok) opět stoupá. V roce
2013 vzrostla spotřeba o 3 % na 76,8 kg/osobu, v roce 2014 došlo k dalšímu růstu na
78,1 kg/osobu. Spotřeba stoupla i v roce 2015, kdy bylo spotřebováno 82,4 kg/osobu, ale
stále nedosahuje spotřeby jako v roce 2009, kdy připadlo na jednoho obyvatele 90,4 kg
ovoce za rok. V posledních letech se na spotřebě projevila nižší koupěschopnost obyvatel
v důsledku hospodářské krize a vyšší ceny ovoce v obchodech.
Spotřeba zeleniny v letech 2009 – 2012 kolísala od 77,8 kg/osobu/rok (rok 2012) do
85,4 kg/osobu/rok (rok 2011). V roce 2013 činila spotřeba 82,9 kg/osobu, v roce 2014
vzrostla spotřeba na 86,4 kg/osobu a v roce 2015 opět trochu klesla na 84,4 kg/osobu.
V roce 2015 oproti předchozím letům došlo k nárůstu spotřeby salátových okurek,
papriky a hlávkového salátu, naproti tomu k poklesu došlo u spotřeby rajčat, zelí, cibule,
mrkve, okurek nakladaček a česneku.
Spotřeba mléka a mléčných výrobků v ČR sice v posledních letech mírně roste, ale i tak
je spotřeba na obyvatele v ČR nižší, než je průměr EU. V roce 2016 došlo meziročně ke
zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků o 2,1 % na 247,5 kg. Nejvíce se spotřebuje
konzumního mléka – 60,1 litrů. V roce 2016 bylo v ČR dále zkonzumováno 15 kg
zakysaných výrobků, 17,9 kg sýrů a tvarohů, 5,4 kg másla, 3,1 kg mléčných desertů
a 2 kg mléčných konzerv na osobu za rok.
Výsledky mezinárodní studie HBSC realizované ve školním roce 2013-2014, zaměřené
na životní styl mladé generace v Evropě, opakovaně potvrzují nevhodné stravovací
návyky u českých dívek a chlapců. Přibližně 35 % jedenáctiletých, 45 % třináctiletých a
50 % patnáctiletých pravidelně nesnídá, což řadí Českou republiku výrazně pod
mezinárodní průměr studie HBSC. Většina dětí, cca 70 %, zároveň nevečeří s rodinou a
Česká republika je v tomto ohledu jednou z posledních zemí mezinárodního srovnání.
České děti se ve srovnání s mezinárodním průměrem výrazně neliší v konzumaci ovoce,
méně ale konzumují zeleninu. Pravidelnou konzumaci zeleniny uvádí cca 27 % jedenácti
a třináctiletých a 24 % patnáctiletých.
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Žáci základních škol jsou přitom věkovou skupinou, u které se vytvářejí základní
stravovací návyky, které následně ovlivňují jejich zdravotní stav, a to nejen v dětském
věku, ale především v dospělosti.
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3.

ROZPOČET - BUDGET
Podpora Unie pro školní projekt - Union aid for the school scheme

3.1.

Čl. 23a základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení
Období od 1/8/2017 do 31/7/2023
Podpora
školní
(v EUR)

EU
pro
projekt

Ovoce a zelenina do
škol

Mléko do škol

Společné prvky,
pokud lze
uplatnit

Distribuce
ovoce min. 14 054 535
min. 7 203 182
a zeleniny
do (min. 2 342 422 na (min. 1 200 530 na
škol/mléka do škol
1 školní rok)
1 školní rok)
Doprovodná vzdělávací 2 810 907
1 440 636
opatření
(468 485 na 1 školní (240 106
rok)
1 školní rok)
Sledování,
propagace

hodnocení, max. 1 873 938

na

max. 960 424

2 834 362

(max. 312 323 na (max. 160 071 na (472 394
na
1 školní rok)
1 školní rok)
1 školní rok)
Součet 18 739 380
(3 123 230
1 školní rok)

9 604 242
na (1 600 707
1 školní rok)

na

Celkový součet Celkem to je 4 723 937 € na školní rok
Na 6 školních let je celkový předběžný příděl 28 343 622 €

ČR má alokováno z rozpočtu EU předběžně 3 123 230 € (cca 84,3 mil. Kč) na Ovoce a
zeleninu do škol a 1 600 707 € (cca 43,2 mil. Kč) pro Mléko do škol na školní rok. ČR je
ochotna využít více prostředků, než kolik činí předběžný příděl podpory Unie, a tak
bude žádat o navýšení přídělu podpory/příspěvku Unie jak u Ovoce a zeleniny, do škol
tak i u Mléka do škol pro každý školní rok.
Pro školní rok 2017/2018 žádala ČR o navýšení příspěvku EU a dostala navýšeno
u Ovoce a zeleniny do škol na 4 082 903 € (tj. o 959 673 €) a u Mléka do škol na
1 842 407 € (tj. o 241 700 €). Celkem dostala na školní rok 2017/2018 přiděleno
5 925 310 €.
Rozpočet projektu je rozdělen:
- Náklady na doprovodná vzdělávací opatření - maximálně 15 % ročního
celkového konečného přídělu podpory.
- Související náklady (pouze na propagaci, sledování a hodnocení) – cca 1 %,
maximálně lze navýšit do 10 % ročního celkového konečného přídělu podpory.
Náklady na dopravu, logistiku a distribuci nejsou zvlášť propláceny, jsou
započítány v sazbách maximální výše podpory na porci.
- Zbývajících 75 % - 84 % je určeno na financování dodávek produktů.
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3.2.

Národní podpora poskytovaná na školní projekt vedle podpory Unie National aid granted, in addition to Union aid, to finance the school scheme

Čl. 23a odst. 6 základního aktu a čl. 2 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení
Ne

☐

Ano

☒

Pokud ano, částka (v CZK)

Mléko/mléčné produkty
Ovoce/zelenina

Dodávky/distribuce 186 150 000
Doprovodná vzdělávací 33 850 000
opatření
Sledování, hodnocení, 1 000 000
propagace

Mléko/mléčné
výrobky jiné než
v příloze V

Výrobky
z přílohy V

114 325 000

114 325 000

20 675 000

20 675 000

500 000

500 000

Celkem Ovoce a zelenina – až 220 mil. Kč na školní rok
Mléko – až 270 mil. Kč na školní rok
Komentáře/vysvětlení textu (např. jméno národní podpory, legální základ, trvání):
Právním rámcem pro udělení národní podpory pro Školní projekt od školního roku
2017/2018 je nařízení vlády č. 74/2017 Sb. ČR bude přispívat na oba projekty z národního
rozpočtu, a to až 490 mil. Kč na jeden školní rok pro zachování pestré nabídky
podporovaného sortimentu a rozšíření cílové skupiny u Ovoce a zeleniny do škol a
zachování počtu porcí na žáka jako v předchozích letech. Na doprovodná vzdělávací
opatření může být vyčleněno až do 15 % a na související náklady až do 10 % z celkové
sumy. V rámci souvisejících nákladů může být vyčleněna suma na hodnocení školního
projektu zadané nezávislé organizaci, např. ÚZEI.
Důvody navýšení přídělu:




neustále dochází ke zvyšování počtu dětí zapojených do projektu, a to z důvodu
narůstajícího zájmu dětí/škol o projekt, díky tomu, že se zvyšuje celkový počet žáků
v základních školách (do škol nastupují silné ročníky; už nyní počet dětí v ČR ve
věku 6–10 let převyšuje o více než 80 tis. absolutní počet těchto dětí daný EU,
tj. 480 tis., pro který je stanovený předběžných příděl podpory,
z finančních prostředků určených na projekt jsou hrazena též doprovodná vzdělávací
opatření, čímž dochází ke snížení finanční částky použitelné na dodávky produktů;
je žádoucí, aby zůstala alespoň zachována výše ročního limitu na produkty na žáka
ve srovnání s předchozími školními roky a četnost dodávek.
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3.3. Existující národní projekt - Existing national schemes
Čl. 23a odst. 5 základního aktu a čl. 2 odst. 2 písm. e) prováděcího nařízení
Ne

☒

Ano

☐

Pokud ano:
‒ Rozšíření cílové skupiny

☐

‒ Rozšíření škály produktů

☐

‒ Zvýšení frekvence nebo trvání distribuce produktů

☐

‒ Zlepšení vzdělávacích opatření (zvýšení počtu nebo frekvence ☐
nebo trvání nebo cílové skupiny těchto opatření)
‒ Ostatní: prosím specifikujte (např. pokud produkty nejsou
původně zdarma a jsou zdarma poskytovány) ….
Komentář/vysvětlení textu
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☐

4.

CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLOVÉ SKUPINY - TARGET GROUP/S

Čl. 23 odst. 8 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. f) prováděcího nařízení
Škola

Věkový rozsah dětí

Ovoce a zelenina do
škol

Mléko do škol

Zařízení pro děti
do 3 let věku
(dětské jesle)

1–3

☐

☐

mateřské školy

2/3 – 6

☐

☐

základní školy

6 – 15*

☒

☒

15 – 19**

☐

☒

střední školy

* děti navštěvující speciální základní školy mohou navštěvovat školu až do věku 20 let, v některých
případech až do 26 let
** víceletá gymnázia navštěvují žáci již od 11-12 let
řada žáků je často starší než 19 let, protože si dokončují vzdělání

Komentář
Žáci základních škol jsou děti, u kterých se vytvářejí základní stravovací návyky, které
následně ovlivňují zdravotní stav jedince i celé populace, a to jak v pozitivním, tak
negativním smyslu. U dětí ve věku 10 – 18 let je v ČR dlouhodobě indikován nedostatek
vápníku, proto se ČR rozhodla zařadit do dodávek školního mléka také střední školy.
Ovoce a zelenina do škol: obvykle děti ve věku od 6 do 15 let, žáci, kteří navštěvují
v rámci povinné školní docházky základní školy a základní školy speciální, včetně
přípravných tříd a přípravných stupňů
- původní cílová skupina žáků 6 – 10 let, tj. žáci 1. stupně základních škol (včetně
speciálních základních škol) a žáci přípravných tříd (včetně přípravných stupňů
speciálních škol) se rozšiřuje o žáky 2. stupně základních škol, tak aby se zlepšila
efektivita projektu a zachovaly se zdravé stravovací návyky dětí. Ve školním roce
2017/2018 se tak bude projektu účastnit odhadem na 910 000 žáků
z cca 4 000 základních škol. V případě nedostatku finančních prostředků
z národního rozpočtu se může cílová skupina zúžit pouze na žáky 1. stupně
základních škol včetně přípravných tříd a stupňů.
Mléko do škol: obvykle děti a mládež ve věku od 6 do 19 let, žáci základních škol a
základních škol speciálních (včetně přípravných tříd a přípravných stupňů) a žáci
středních škol
- ve školním roce 2017/2018 se bude projektu Mléko do škol účastnit odhadem na
1 140 tis. žáků z více než 4 800 školních zařízení. V případě nedostatku finančních
prostředků z národního rozpočtu se může cílová skupina zúžit pouze na základní
školy (popř. pouze na 1. stupeň) včetně přípravných tříd a stupňů.
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5.

SEZNAM PRODUKTŮ DODÁVANÝCH V RÁMCI ŠKOLNÍHO
PRODUCTS DISTRIBUTED UNDER THE SCHOOL SCHEME

PROJEKTU

- LIST

OF

Čl. 23 odst. 9 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. g) prováděcího nařízení
5.1.

Ovoce a zelenina - Fruit and vegetables
5.1.1.

Čerstvé ovoce a zelenina - čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013

meruňky,
třešně,
broskve, ☒
nektarinky, slívy, švestky
jablka, hrušky, kdoule

☒

banány
bobuloviny
fíky
hroznové víno
melouny cukrové a vodní
citrusové ovoce

☒
☒
☒
☒
☒
☒

tropické ovoce jako ananas, ☒
avokádo,
kvajáva,
mango
a mangostan
Ostatní ovoce: jahody + ostatní ☒
čerstvé ovoce**
Datle (pouze v rámci doprovodných ☒
vzdělávacích opatření)

mrkev, tuřín, červená řepa, černý kořen, ☒
celer, ředkvičky, kedlubny a ostatní jedlé
kořeny
zelí, květák a ostatní jedlá brukvovitá ☒
zelenina
okurky, okurky nakladačky
saláty, čekanka a ostatní listová zelenina
čočka, hrášek a ostatní luštěniny
rajčata
ostatní zelenina: papriky + ostatní
zelenina*
sušené ovoce a zelenina (pouze v rámci
doprovodných vzdělávacích opatření)

☒
☒
☐
☒
☒
☒
☐

Způsobilými produkty jsou pouze čerstvé druhy uvedené v částech IX a XI přílohy I
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. *: ostatní
zelenina, čerstvá nebo chlazená, kód kombinované nomenklatury ex 0709 a **: ostatní
ovoce, čerstvé, kód kombinované nomenklatury 0810.
Ananas a kiwi lze dodávat v rámci dodávek produktů pouze nakrájené buď balené
v ochranné atmosféře, nebo ve směsi s více druhy ovoce a zeleniny. V rámci
doprovodných vzdělávacích opatření mohou být dodávány i neporcované.
Ovoce a zelenina jsou dodávány zcela zdarma. Upřednostňuje se čerstvé ovoce
a zelenina, v nařízení vlády č. 74/2017 Sb. (právní předpis ČR) je stanoven limit min.
75 % čerstvého ovoce a zeleniny na školu. Čerstvé ovoce a zelenina se mohou dodávat
celé nebo porcované (tj. upravené krájením či strouháním), mohou být i balené.
Prioritou jsou krátké dodavatelské řetězce, místní či regionální produkce. Při výběru
produktů se pohlíží na zdravotní a výživové aspekty, sezónnost, pestrost nabídky,
dostupnost lokální a regionální produkce a ochranu životního prostředí.
Výběr produktů nabízený ke konzumaci žákům je v souladu s výživovými doporučeními
pro obyvatelstvo ČR vydanými MZ. Výběr čerstvého ovoce a zeleniny by měl být co
nejpestřejší, přičemž jsou upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického
pásma, zvláště místní produkce. Případné zahrnutí exotického ovoce lze považovat za
zpestření a rozšíření znalostí v rámci vzdělávání, seznámením se s druhy ovoce jiných
13

klimatických pásem, například v návaznosti na výuku přírodovědných a zeměpisných
předmětů. Produkty musí být uchovávány v souladu se správnou hygienickou praxí.
Žákům nesmí být podávány kusy ovoce a zeleniny jevící známky plísně, hniloby
či jiného poškození, které by ovlivnilo zdravotní nezávadnost produktů, stejně tak nesmí
být takto poškozené kusy ovoce a zeleniny dále upravovány krájením či strouháním.
Způsobilé produkty jsou odsouhlasovány MZ.

5.1.2.

Výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny – Čl. 23 odst. 4 písm. a)
nařízení (EU) č. 1308/2013

Produkty distribuované
v rámci školního projektu

Přidaná sůl
Ne

Ovocné džusy, mošty

Přidaný tuk

Ano

Ne

Ano

☒

Ovocné
protlaky ☒
(pyré), kompoty

☒

☐

☒

Džemy, marmelády
Sušené ovoce

☐
☒

☐
☒

☐
☐

☐
☒

Zeleninové
džusy, ☒
mošty
Zeleninové polévky
☐
Ostatní:
☐

☒

☐

☒

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Komentář
(nepovinné)

☐

100 % přírodní
mošty,
džusy
bez přidaného
cukru
Pouze pyré bez
přidaného
cukru, kompoty
ne
Pouze v rámci
doprovodných
vzdělávacích
opatření,
bez
přidaného cukru

V právním předpisu ČR, v nařízení vlády č. 74/2017 Sb. je stanoven limit max. 25 %
porcí dodaných zpracovaných výrobků z ovoce a zeleniny (přírodní ovocné a zeleninové
šťávy a ovocné protlaky, pyré) z celkového počtu porcí na školu.
Zpracované výrobky z ovoce a zeleniny jsou schvalovány Komisí MZe pro schvalování
výrobků pro dodávání v rámci školního projektu, která se skládá ze zástupců MZe, MZ a
SZIF.
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5.2. Mléko a mléčné výrobky - Milk and milk products
5.2.1. Mléko - Čl. 23 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013
Konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy
☒

5.2.2.

Mléčné výrobky - Čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013

Produkty
distribuované v rámci
školního projektu

Přidaná sůl

Přidaný tuk

Komentář
(nepovinný)

Ne

Ano

Sýr a tvaroh

☒

☐

☒

Neochucený jogurt

☒

☒

Fermentované nebo ☒
kysané
mléčné
výrobky
bez
přidaného
cukru,
aromat,
ovoce,
ořechů nebo kakaa

☒

Ne

Ano

☐

☒

Tvaroh 5 %
Sýry 30 %

☐

☐

☒

5%

☐

☐

☒

5%

Tvaroh 0,5 %
Sýry 2 %

Nejvyšší
přípustné
hodnoty látek
ve výrobku,
tj.
včetně
přidaných
Nejvyšší
přípustné
hodnoty látek
ve výrobku,
tj.
včetně
přidaných
Nejvyšší
přípustné
hodnoty látek
ve výrobku,
tj.
včetně
přidaných

Podporované produkty vychází z Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR vydaných
MZ, podle kterých by děti v cílové skupině měly konzumovat 3 – 4 porce mléka
a mléčných výrobků denně. Podporované výrobky nesmí být v rozporu s vyhláškou ČR
č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze
nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Při výběru
podporovaných výrobků bylo pohlíženo především na zdravotní a výživové aspekty
a pestrost nabídky. Nastavením projektu upřednostňujeme dodávání mléka
a neochucených mléčných výrobků, které jsou dodávány žákům zcela zdarma. Prioritou
jsou krátké dodavatelské řetězce a místní či regionální produkce. Produkty ekologického
zemědělství jsou zvýhodněny vyšší sazbou podpory. Sortiment podporovaných výrobků
byl konzultován s MZ a MŠMT během tvorby národního právního předpisu, a je jim
předkládána i tato strategie.
Mléčné výrobky (ochucené i neochucené) jsou schvalovány Komisí MZe pro
schvalování výrobků pro dodávání v rámci školního projektu, která se skládá ze zástupců
MZe, MZ a SZIF.
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5.2.3.

Mléčné výrobky ochucené – Příloha V nařízení (EU) č. 1308/2013

Produkty
distribuované
v rámci školního projektu

Přidaná sůl
Ne

Kategorie I (mléčná
složka
90%).
Fermentované
mléčné
výrobky bez ovocné
šťávy,
ochucené
přírodním aromatem
Kategorie I (mléčná
složka
90%).
Fermentované
mléčné
výrobky
s ovocnou
šťávou,
ochucené
přírodním aromatem či
nearomatizované
Kategorie I (mléčná
složka 90%). Mléčné
nápoje
s kakaem,
ovocnou
šťávou
či
ochucené
přírodním
aromatem
Kategorie II (mléčná
složka
75%).
Fermentované
nebo
nefermentované mléčné
výrobky
s ovocem,
ochucené
přírodním
aromatem
či
nearomatizované

Ano

Přidaný tuk
Ne

Přidaný
cukr

Ano

☒

☒

☐

☐

☒

5%

Max. 7 %

☒

☒

☐

☐

☒

5%

Max. 7 %

☒

☒

☐

☐

☒

5%

Max. 7 %

☒

☒

☐

☐

☒

5%

Max. 7 %
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5.2.4.

Upřednostnění dodávek čerstvého ovoce a zeleniny a konzumního
mléka

Čl. 23 odst. 3 základního aktu
1) Ovoce a zelenina jsou dodávány dětem v rámci projektu zcela zdarma. Prioritou je
čerstvé ovoce a zelenina, v právním předpisu ČR (nařízení vlády č. 74/2017 Sb.) je
stanoven podíl zpracovaných výrobků (moštu, pyré), který je možný dodat do každé školy
v rámci projektu za školní rok. Tento podíl je stanoven na max. 25 % zpracovaných
výrobků.
2) U mléka je dána priorita konzumnímu mléku a neochuceným mléčným výrobkům, které
jsou dodávány zcela zdarma. Ochucené mléčné výrobky jsou dodávány pouze s příplatkem
od rodičů. Upřednostnění dodávek konzumního mléka dosáhneme stanovením minimálního
počtu porcí konzumního mléka za měsíc školního roku.

5.3. Ostatní zemědělské produkty dodávané v rámci doprovodných
vzdělávacích opatření - Other agricultural products in the educational
measures
Čl. 23 odst. 7 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. g) prováděcího nařízení
Ano
☒

Ne

Příležitostné dodávky jiných zemědělských produktů mohou
být dodány pouze v rámci doprovodných vzdělávacích opatření
při ochutnávkách ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny
a při ochutnávkách mléka a mléčných výrobků.
Těmito produkty jsou:
-

med

-

suché skořápkové plody včetně kokosových
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☐

5.4. Kritéria pro výběr produktů dodávaných v rámci školního projektu
a priority pro výběr těchto produktů - Criteria for the choice of products
distributed under the school scheme and any priorities for the choice of
those products
Čl. 23 odst. 11 základního aktu a čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení
S ohledem na zdraví
S ohledem na životní prostředí
Sezónnost
Různorodost produktů
Dostupnost lokální nebo regionální produkce

☒
☒
☒
☒
☒

Jiný komentář – včetně např. požadované kvality produktů:
Produkty musí být v odpovídající kvalitě, podle obchodních norem.

Jiné priority pro výběr produktů:
Lokální nebo regionální nákup
Produkty ekologického zemědělství
Krátké dodavatelské řetězce
Přínosy pro životní prostředí (např. ….. prosím specifikujte):
Produkty uznané v režimech jakosti podle nařízení (EU) č. 1151/2012
Fair-trade
Ostatní:
Komentář
Produkty ekologického zemědělství jsou zvýhodněny vyšší sazbou. Nejsou
zakázány/omezeny produkty Fair-trade nebo produkty uznané v režimech
jakosti podle nařízení 1151/2012, ale nejsou ani zvýhodněny z důvodu
finanční náročnosti.
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☒
☒
☒
☐
☐
☐

6.

DOPROVODNÁ

VZDĚLÁVACÍ

OPATŘENÍ

-

ACCOMPANYING

EDUCATIONAL

MEASURES

Čl. 23 odst. 10 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. j) prováděcího nařízení
Doprovodná vzdělávací opatření mají podpořit distribuci a konzumaci ovoce, zeleniny,
mléka a mléčných výrobků, zvýšit krátkodobou i dlouhodobou spotřebu těchto produktů
a pomáhat vytvářet zdravé stravovací návyky dětí. V zájmu poskytnutí přístupu co
největšímu počtu žáků z cílových skupin se doprovodná vzdělávací opatření neomezují
geografickou oblastí nebo typem vzdělávacího zařízení. Jsou tak určena pro žáky
základních a středních škol, učitelé se mohou těchto akcí účastnit také.
Doprovodná vzdělávací opatření v rámci školního projektu zajišťují schválení žadatelé,
a to na základě jimi předloženého plánu doprovodných vzdělávacích opatření, který
schvaluje na začátku školního roku SZIF ve spolupráci s MZe. SZIF také vydává
Oznámení o způsobilosti navrhovaných doprovodných vzdělávacích opatření
k poskytnutí podpory pro daný školní rok, včetně uvedení druhu doprovodných
vzdělávacích opatření a nákladů, které budou proplaceny (a do jaké výše) anebo
proplaceny nebudou, protože nesplňují naplnění školního projektu. Konkrétní způsob
provádění doprovodných opatření konzultují schválení žadatelé s jednotlivými školami,
kdy realizace doprovodných vzdělávacích opatření vychází především z podmínek
a speciálních vzdělávacích potřeb žáků dané školy. Provedená doprovodná opatření
mohou sloužit i jako doporučení školám, jak lze žáky vést ke konzumaci ovoce a
zeleniny. Žadatelé rovněž mohou zohlednit problematiku ekologické zemědělské
produkce.
Ředitelé škol mohou využít dokument Kritéria kvality doprovodných opatření
evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“, ve kterém MŠMT formulovalo
v obecné rovině základní požadavky na to jak, kým a za jakých okolností má být
doprovodné opatření realizováno. Tato kritéria jsou chápána jako nástroj, který umožní
ředitelům škol vyhodnotit míru naplnění definovaných požadavků tak, aby bylo možné
rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními nabídkami opatření. To má mj. pomoci vytvořit
tlak na jejich poskytovatele, aby kvalitu opatření sledovali, hodnotili a také ji zvyšovali.
Doprovodná vzdělávací opatření v rámci Školního projektu mohou být součástí
základních vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví (vzdělávací obor Výchova ke zdraví)
a Člověk a jeho svět, které jsou součástí rámcových vzdělávacích programů pro příslušné
úrovně vzdělání. Vzdělávací aktivity v rámci Školního projektu prováděny jako součást
výše zmíněných vzdělávacích aktivit jdou nad rámec aktivit pokrytých vzdělávacími
oblastmi Člověk a zdraví a Člověk a jeho svět.
Název

Cíl

Obsah

ochutnávky
ovoce, zeleniny,
výrobků z ovoce
a
zeleniny
a ochutnávky
mléka
a mléčných
výrobků

motivovat žáky ochutnat
i méně známé druhy
ovoce
a
zeleniny,
seznámit je se způsoby
zpracování a uchovávání
prezentovaných produktů
i s hygienickými pravidly
při
zpracování
a konzumaci

ochutnávky ovoce, zeleniny, výrobků
z ovoce a zeleniny – ochutnávky různých
odrůd (např. jablek), dále méně známých
druhů ovoce a zeleniny,
ochutnávky mléka a mléčných výrobků,
ochutnávky jiných zemědělských produktů,
jako je med, suché skořápkové plody včetně
kokosových, sušené ovoce a zelenina
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exkurze
do
zemědělských
a zahradnických
podniků, farem
a
podniků
zaměřených na
produkci,
distribuci,
zpracování
a
prodej

rozšířit
vědomosti
a dovednosti
žáků
o pěstování, zpracování a
dalším využití ovoce,
zeleniny
a
mléka,
i v souladu
s principy
vzdělávání
k udržitelnému rozvoji

exkurze do zemědělských a zahradnických
podniků, farem a podniků zaměřených na
produkci, distribuci, zpracování nebo prodej
ovoce, zeleniny nebo mléka a mléčných
výrobků

vzdělávací akce
a
vzdělávací
materiály
o produktech

přiblížit dětem význam
konzumace
ovoce,
zeleniny,
mléka
a především
neochucených mléčných
výrobků, dále pravidla
bezpečného zpracování
a konzumace
ovoce,
zeleniny,
mléka
(hygienická pravidla při
zpracování, posuzování
kvality,
pravidla
vhodného výběru ovoce
a zeleniny
z hlediska
kvality, apod.)

vzdělávací akce a vzdělávací materiály
o produktech dodávaných v rámci školního
projektu, o zdravých stravovacích návycích
a o ochraně životního prostředí týkající se
produkce, distribuce a spotřeby ovoce
a zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků,
s výjimkou
založení
a
provozu
internetových prezentací

školní soutěže propagovat
ovoce,
propagující
zeleninu, mléko a mléčné
spotřebu ovoce, výrobky a jejich spotřebu
zeleniny nebo
mléka

pořádání školních soutěží propagujících
spotřebu ovoce, zeleniny nebo mléka
a mléčných výrobků, třídní soutěže, mezi
třídami nebo školami patřící jednomu
žadateli
s využitím
tématiky ovoce,
zelenina, mléko a mléčné výrobky

vybavení
školních
pozemků

podpora vybavení školních pozemků,
zejména pořízení nářadí, kompostérů nebo
sazenic, které souvisí s činností žáků na
školním pozemku, a podpora drobných
zahradnických činností

učit a šířit praktické
činnosti
na školním
pozemku, v koutku živé
přírody, v laboratoři, atd.
nabízí žákům získání
praktických dovedností,
které
lze
aplikovat
v životě
(laboratorní
sledování,
pěstitelství,
apod.)
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7.

OPATŘENÍ PRO IMPLEMENTACI - ARRANGEMENTS FOR IMPLEMENTATION
7.1.

Cena v rámci Ovoce a zeleniny do škol/Mléka do škol - Price of school
fruit and vegetables/milk

Čl. 24 odst. 6 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. h) prováděcího nařízení
V rámci projektu je bezplatně dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové
šťávy a protlaky (pyré), konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky.
U produktů dodávaných zdarma je zaveden systém maximální výše podpory na porci,
která se hradí z rozpočtu projektu. Tato maximální výše podpory na porci zahrnuje jak
náklady na produkty, tak i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce (na
dopravu, balení a přiměřený zisk žadatele).
Ochucené mléčné výrobky jsou dodávány za nižší dotovanou cenu, kdy část ceny
výrobku hradí rodiče žáků. Příplatek, který platí rodiče, stanovuje cenovým výměrem
Ministerstvo financí, které bere v potaz i podporu EU, a v kalkulaci jsou dále zohledněny
náklady žadatelů a jejich přiměřený zisk. Celková cena ochuceného výrobku se tak
skládá z dotace (EU i národní) a příspěvku rodičů.
Doprovodná vzdělávací opatření jsou poskytována dětem zdarma.
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7.2. Četnost a trvání dodávek v rámci Ovoce a zeleniny do škol/Mléka do
škol a doprovodných vzdělávacích opatření - Frequency and duration of
distribution of school fruit and vegetables/milk and of accompanying
educational measures
Čl. 23 odst. 8 základního aktu a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení
Předpokládaná frekvence distribuce (dodávek):
Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Jednou za týden

☒

☒

Dvakrát za týden

☐

☐

Třikrát za týden

☐

☐

Čtyřikrát za týden

☐

☐

Denně

☐

☐

Ostatní: např. jednou
za 2 týdny

☐

☐

Komentář:
Minimální počet dodávek produktů za měsíc oznamuje SZIF před začátkem školního
roku s ohledem na výši finančních prostředků určených na financování projektu
v daném školním roce.
Ve školním roce 2016/2017 byly u projektu Ovoce a zeleniny do škol jako minimum
stanoveny 2 dodávky produktů za měsíc. U Mléka do škol minimální počet dodávek
na měsíc stanoven nebyl. Cílem jsou však 4 dodávky za měsíc (tj. jednou týdně) pro
všechny dodavatele pro jednotlivé projekty.

Předpokládané trvání distribuce:
Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

≤ 2 týdny

☐

☐

 2 a ≤ 4 týdny

☐

☐

 4 a ≤ 12 týdny

☐

☐

 12 a ≤ 24 týdny

☐

☐

 24 a ≤ 36 týdny

☐

☐

Celý školní rok

☒

☒
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Komentář:
Dodávky ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků musí žadatel zajistit po celý
školní rok.
Předpokládané trvání doprovodných vzdělávacích opatření během školního roku:
☒ (prosím uveďte počet hodin nebo krátké vysvětlení/komentář)
Doprovodná vzdělávací opatření provádějí žadatelé v daném školním roce buď
jednorázově samostatně (např. ochutnávky, exkurze, vzdělávací akce, nákup
zahradnického náčiní) nebo mohou provést i několik druhů doprovodných vzdělávacích
opatření najednou (např. ochutnávka + vzdělávací akce apod.), a to podle výše limitu na
žáka (tj. množství finančních prostředků přidělených na provádění doprovodných
vzdělávacích opatření pro jednoho žáka na školní rok). Práce na školním pozemku či
péče o rostliny dodaných v rámci těchto opatření pak probíhá ze strany žáků (bez
dalšího zásahu žadatele/dodavatele doprovodných akcí) průběžně po celý školní rok.
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7.3. Časový rozvrh dodávek v rámci Ovoce a zeleniny do škol/Mléka do škol
- Timing of distribution of school fruit and vegetables/milk
Čl. 23 odst. 8 – a čl. 23a odst. 8 pokud jsou dodávky poskytovány s jiným jídlem základního aktu a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení
Předpokládaný časový rozvrh distribuce během dne:
Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ráno/dopolední
přestávky

☒

☒

Během oběda

☐

☐

☐

☐

Odpoledne/
přestávky

odpolední

Komentář:
Žáci dostávají produkty mimo hlavní jídlo, nejčastěji o přestávkách mezi
vyučovacími hodinami. V některých případech dostanou žáci produkty během
vyučovací hodiny, kdy je to zároveň doprovázeno výukou.
Všechna balení produktů musí být označena slovy „Školní projekt“, tak aby se
odlišila od ostatních výrobků prodávaných nebo dodávaných do škol.
Produkty dodané v rámci školního projektu nesmí být použity pro přípravu jídla
v rámci státem dotovaného školního stravování.
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7.4. Dodávky mléčných výrobků uvedených v příloze V nařízení (EU)
1308/2013 - Distribution of milk products in Annex V to Regulation
(EU) No 1308/2013
Čl. 23 odst. 5 základního aktu, čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1370/2013, čl. 2 odst. 2
písm. f) prováděcího nařízení
☐ Ne
☒ Ano
Podpora EU se vyplácí na mléčnou složku ve dvou kategoriích a to nad 75 % mléčné
složky a nad 90 % mléčné složky. Tzn. 20,25 €/100 kg výrobku s obsahem mléčné
složky nad 75 % a 24,3 €/100 kg výrobku s obsahem mléčné složky nad 90 %.
Koeficient pro přepočet kg na l bude 1,03.
Z podpory EU se neproplácí náklady na distribuci / dopravu.
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7.5. Výběr dodavatelů - Selection of suppliers
Čl. 23 odst. 8 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. l) prováděcího nařízení
U produktů je dodavatelem ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků do škol
soukromý subjekt (= schválený žadatel), který produkty přímo dodává (pěstitel,
mlékárna) nebo řídí dodávky produktů do škol. Podmínkou schválení žadatele je splnění
podmínek uvedených v § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., tj.:
-

-

doložit potřebné doklady, včetně žádosti, u producenta doložení produkce
(tj. kopie dokladu o prodeji, kopie výpisu z LPISu a kopie osvědčení o zápisu do
evidence zemědělského podnikatele),
dodat jmenný seznam výrobků a další potřebnou dokumentaci k nim.

Schválený žadatel pak musí:
- doložit uzavřenou smlouvu se školou,
- splnit závazek dodat minimální počet dodávek produktů do školy, který stanovuje
SZIF,
- splnit závazek dodávat produkty po celý školní rok.
Žadatel podává žádost o schválení platební agentuře (SZIF), která ho schválí, pokud splní
podmínky dané právními předpisy EU i ČR. Jedná se o správní řízení. Publicita probíhá
uveřejněním národního právního předpisu ve Sbírce zákonů ČR a uveřejňováním
informací na webu platební agentury a MZe.
Doprovodná vzdělávací opatření provádějí pouze schválení žadatelé, kteří si však mohou
nechat tuto službu zajistit externě.
Sledování a hodnocení se provádí na národní úrovni. Sledování zajišťuje SZIF.
Hodnocení probíhá dotazníkovým šetřením u schválených žadatelů, u ředitelů
zapojených škol, u rodičů žáků. Toto hodnocení zajišťuje SZIF ve spolupráci s MŠMT,
které spolupracuje na zasílání informací školám a na vyhodnocení dotazníkového šetření.
Hodnocení školního projektu bude prováděno každých 5 let a může být zpracováno
nezávislou organizací, např. ÚZEI.

7.6.

Způsobilé náklady - Eligible costs
7.6.1.

Pravidla proplácení - Reimbursement rules

Čl. 23 odst. 8 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. i) prováděcího nařízení
V České republice jsme zvolili systém založený na nákladech (cost-based system) a
maximální výši podpory. Máme dva typy žadatelů – žadatel s distributorem a žadatelproducent (pěstitel, mlékárna), který dodává do škol své vlastní produkty. Čerstvé ovoce
a zelenina, konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky jsou dodávány zdarma.
Ochucené mléčné výrobky dle přílohy V jsou částečně placeny rodiči žáků.
Zvolili jsme systém založený na nákladech, kdy schválený žadatel předkládá platební
agentuře faktury. To znamená, že náklady vynaložené v rámci školních projektů jsou
propláceny na základě skutečně vynaložených nákladů, které jsou podloženy fakturami.
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Zároveň jsme však stanovili maximální výši podpory na porci pro jednotlivé produkty,
která může být proplacena.
Žadatelé předkládají přehled měsíčních dodávek produktů za každou školu, do které
dodávají produkty, a celkový přehled jednotlivých druhů dodaných produktů za
dodávkové období včetně množství a ceny dle § 9 nařízení vlády č. 74/2017 Sb. Žadatelé
s distributorem předkládají navíc faktury vydané jejich distributorem.
Základ pro výpočet výše podpory stanovil ÚZEI, přičemž při výpočtu vycházel
z vlastních zjišťování, metodiky a údajů ČSÚ. Základ ceny vychází z průměrných
producentských a dovozních cen a k němu jsou připočteny náklady schválených žadatelů
na dopravu, balení a je připočten přiměřený zisk žadatele.
U ochucených mléčných výrobků je cena placená rodiči žáků stanovena cenovým
výměrem Ministerstva financí.
Je také stanoven limit na žáka na produkty a na doprovodná vzdělávací opatření na školní
rok. Tyto limity se vypočítají z částky, která je k dispozici na projekty na školní rok,
vyděleno počtem žáků přihlášených do projektu v daném roce. Na doprovodná
vzdělávací opatření je vyčleněno cca 15 % z celkové částky, na produkty pak zbývajících
cca 74 - 84 % (1 až 10 % půjde na související náklady). Tyto limity se stanovují na
začátku školního roku.

7.6.2.

Způsobilost určitých nákladů - Eligibility of certain costs

Čl. 23 odst. 8 základního aktu a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení
Náklady na pronájem, půjčovnu či leasing nejsou propláceny. Náklady na distribuci se
proplácí v rámci maximální výše podpory na jednotlivé produkty, ve které jsou
zahrnuty.

7.7. Zapojení orgánů a zúčastněných stran - Involvement of authorities and
stakeholders
Čl. 23 odst. 6 a 9 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. k) prováděcího nařízení
MZe vypracovává strategii, přihlášku do projektu, která se posílá pro každý školní rok,
a národní právní předpis (nařízení vlády). Spolurozhoduje o seznamu způsobilých
výrobků a doprovodných vzdělávacích opatření.
MZ a SZIF se podílejí na přípravě národního právního předpisu a na tvorbě strategie,
spolurozhodují o seznamu způsobilých výrobků a doprovodných vzdělávacích opatření.

27

MŠMT se podílí na přípravě národního právního předpisu, při tvorbě strategie, a v rámci
hodnocení spolupracuje na zasílání informací školám a na vyhodnocení dotazníkového
šetření.
Výkonem správy a kontroly dodržování všech právních předpisů souvisejících
s projektem u schválených žadatelů je pověřen SZIF.
Soukromé subjekty řídí distribuci produktů (ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků)
do vzdělávacích zařízení v rámci projektu, a to prostřednictvím distributorů.
Sektor ovoce a zeleniny (např. producenti) a sektor mléka (mlékárny) se podílí na
projektu buď distribucí, dodáváním produktů nebo prováděním doprovodných
vzdělávacích opatření. S pěstitelskými a mlékárenskými svazy jsou konzultovány právní
předpisy.
Schválení žadatelé, svazy a unie se podílejí na přípravě národního právního předpisu
(mají možnost připomínek).
Školy a rodiče se podílejí na hodnocení školního projektu prostřednictvím dotazníkové
šetření.

7.8.

Informace a propagace - Information and publicity

Čl. 23a odst. 8 základního aktu a čl. 2 odst. 1 písm. m) prováděcího nařízení
Webové stránky věnující se Ovoci a zelenině do škol již existují
(https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx), a buď se rozšíří o Mléko do škol, které
zatím webové stránky nemá, anebo se pro tento projekt vytvoří nové samostatné webové
stránky.
Všechny informace o Školním projektu lze nalézt na http://www.szif.cz/cs/skolniprojekty, kde jsou odkazy na jednotlivé projekty Ovoce a zelenina do škol
(http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol)
a
na
Mléko
do
škol
(http://www.szif.cz/cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka).
MZe vydává propagační předměty, na kterých je uvedeno, že se jedná o projekt EU. Tyto
propagační předměty nejsou financovány z rozpočtu projektu, ale z rozpočtu MZe na
propagaci.
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7.9. Kontroly správní a na místě - Administrative and on-the-spot checks
Čl. 2 odst. 2 písm. g) prováděcího nařízení
Kontroly na místě se provádějí na základě analýzy rizik. SZIF provádí fyzické kontroly
na místě, jejich cílem je ověřit dodržování podmínek v rámci „Školního projektu“
vymezených legislativou EU a legislativou ČR u Žadatelů o podporu, distributorů a
škol. Při realizaci fyzické kontroly na místě se ověřuje, zda údaje deklarované
žadatelem v Žádostech o schválení a v Žádostech o podporu odpovídají skutečnosti a
zda jsou splněny veškeré závazky a povinnosti žadatele, vyplývající ze smluvních
ujednání a příslušné legislativy, které lze v době provádění kontroly na místě ověřit.
Kontroly na místě jsou prováděny na základě analýzy rizik. Kontrolu na místě provádí
pověření terénní inspektoři, pracovníci regionálních odborů SZIF. Kontrolu mohou
provádět i pověření úředníci jiných státních orgánů (SZPI) nebo úředníci orgánů EU.
Kontroly jsou zásadně neohlášené, ale pokud účel kontroly nebude ohrožen, může
terénní inspektor kontrolu ohlásit.
Správní kontrola se provádí u všech žádostí o podporu v rámci školního projektu.
Vzhledem k velkému rozsahu administrace využije se při správních kontrolách
podpůrných dokladů předložených spolu se žádostí o podporu princip reprezentativního
vzorku podle čl. 9 odst. 2 prováděcího nařízení Komise č. 2017/39.
Za správní kontroly a kontroly na místě je odpovědný SZIF, který je zajišťuje na
národní úrovni.

7.10. Sledování a hodnocení - Monitoring and evaluation
Čl. 2 odst. 2 písm. g) prováděcího nařízení
Roční sledování (monitoring), které se zasílá do EK, vypracovává SZIF ve spolupráci
s MZe.
Hodnocení projektu probíhá dotazníkovým šetřením u schválených žadatelů (dodavatelů
produktů) a u ředitelů zapojených škol. Jednou za 5 let proběhne průzkum také u rodičů
žáků (proběhne v roce 2021/22). Hodnocení projektu zajišťuje SZIF ve spolupráci
s MŠMT, které spolupracuje na zasílání informací školám a na vyhodnocení
dotazníkového šetření.
Toto hodnocení školního projektu se provádí každých 5 let a může být zpracováno
nezávislou organizací, např. ÚZEI.
Sledování a hodnocení probíhá na národní úrovni.
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