
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 620 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

 

Příručka pro školy platná od 1.9.2016                                                                                                               Strana 1/5 

 

PROJEKT „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL“ 
 

 

 

 
PŘÍRUČKA PRO ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSAH: 
 

1. Základní informace o projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 

 
1.1 Legislativa 
1.2 Základní pojmy 
1.3 Předmět podpory 

 
2. Účast základní školy v projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 

 

2.1 Jak se přihlásit do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 
2.2 Roční hlášení školy 

2.3 Přehled měsíčních dodávek produktů – dodací listy 
2.4 Potvrzení školy o uskutečněném doprovodném opatření 
2.5 Plakát 
2.6 Kontroly na místě – ve školách 

2.7 Odstoupení z projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 
 

3. Kontakty, kritéria kvality doprovodných opatření 
 
3.1 Kontakty 
3.2 Kritéria kvality doprovodných opatření evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@szif.cz


Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 620 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

 

Příručka pro školy platná od 1.9.2016                                                                                                               Strana 2/5 

 

1. Základní informace o projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 

 
1.1 Legislativa 

 
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů se zemědělskými produkty a 
zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 

1234/2007, platném znění 
 

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým 

se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o 
podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů 
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 

 

- Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví 
pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny 
a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační 
přidělení podpory 

 
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince o 

financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) 
č. 485/2008, v platném znění 
 

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o 
platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití 
eura, v platném znění 
 

- Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009, o stanovení některých podmínek 
pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem 

ve vzdělávacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 
 

- Zákon č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

- Zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004, o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

1.2 Základní pojmy 

 
- Schválený žadatel je subjekt, který byl schválen Státním zemědělským intervenčním 

fondem (SZIF) pro projekt „Ovoce a zelenina do škol“.  
 

Od školního roku 2016/2017 rozlišujeme dva typy schválených žadatelů: Žadatel producent 
a Žadatel s distributorem. Schválený žadatel dodává produkty a provádí doprovodná 
opatření pouze pro ty základní školy, se kterými uzavřel smlouvu o dodávání produktů 
v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Každá základní škola může mít uzavřenou 
smlouvu pouze s jedním schváleným žadatelem. 
 

- Žadatel s distributorem je typ schváleného žadatele, který dodává do škol produkty 

prostřednictvím svého distributora (distributorů). Distributor zajišťuje kompletní službu 
dodávek produktů do základních škol. Kompletní službou se rozumí zajištění 100 % 
kvalitních produktů výběrové nebo 1. jakosti, jejich příprava na distribuci (zabalení, 
označení názvem projektu) a samotná distribuce (dodání do škol). 
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- Žadatel producent je zemědělský podnikatel dle § 2e odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, pěstuje vlastní ovoce a zeleninu na území České republiky a z této vlastní 
produkce je schopen zajistit dodávky do základních škol, se kterými má uzavřenou 
smlouvu, a to po celý školní rok. Žadatel producent dodává do škol ty produkty, o které si 

požádal v žádosti o schválení, a na které byl následně schválen. Kompletní službu dodávek 
produktů do základních škol si zajišťuje sám.   

 

- Základní škola je definována školským zákonem č. 561/2004 Sb. Musí se nacházet na 
území ČR a být zapsána v rejstříku škol ČR.  

 
- Cílová skupina (koneční příjemci podpory) – žáci 1. stupně základních škol a děti v 

přípravných třídách nebo v přípravném stupni základních škol speciálních (dále jen „první 

stupeň“). Žáci dostávají produkty zdarma. 
 

1.3 Předmět podpory  
 

Podpora se poskytuje na tyto produkty: 
- čerstvé ovoce a zeleninu a banány, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu, 
- balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, 

tuky a sladidla ani konzervanty.  
 
Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25% 
celkového počtu produktů dodávaných do každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou 

smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.  
 
Ovocná a zeleninová šťáva a ovocný protlak musí mít vždy 100% podíl ovocné a zeleninové 

složky. Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a ovocných protlaků a každé balení čerstvého 
ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce a zelenina do škol“.  
 

Podíl produktů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii v průběhu školního roku může činit 
nejvýše 10% z celkového počtu produktů dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel 
uzavřené smlouvy o dodávání produktů. 
 
Podpora se kromě produktů poskytuje, v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem 
Evropské unie (čl. 4 odst. 1 písm. b) bodu iii) NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247), na 
tato doprovodná opatření: 

- exkurze do zemědělských a zahradnických podniků a podniků zaměřených na produkci, 
distribuci, zpracování nebo prodej ovoce a zeleniny, 

- vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci projektu „Ovoce 
a zelenina do škol“, o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí 
týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny, s výjimkou založení a provozu 

internetových prezentací, 

- ochutnávky ovoce a zeleniny a produktů z ovoce a zeleniny, 
- pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce a zeleniny nebo  
- podpora vybavení školních pozemků zejména pořízení nářadí, kompostérů, sazenic, které 

souvisí s činností žáků na školním pozemku. Nářadí musí být vhodné pro žáky 1. stupně 
základních škol. 

 

2. Účast základní školy v projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 

 
2.1 Jak se přihlásit do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 

 

V případě, že se chce základní škola (první stupeň) účastnit projektu „Ovoce a zelenina do 
škol“, uzavře smlouvu s jedním ze schválených žadatelů, jejichž aktuální seznam je zveřejněn 
na internetových stránkách projektu www.ovocedoskol.szif.cz nebo přímo na internetových 
stránkách www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol. Škola má možnost v této smlouvě specifikovat své 

požadavky na dodávky produktů (čas dodávání, způsob reklamace apod.). Doporučujeme 
rovněž, aby v každé smlouvě byla uvedena výpovědní lhůta, na které se obě strany (škola a 

schválený žadatel) předem dohodnou.  
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Přestože do škol jsou produkty dodávány bezplatně, má škola nárok na kvalitní produkty 
výběrové nebo první jakosti. Je třeba, aby škola při převzetí kvalitu produktů zkontrolovala a 
v případě nevhodné kvality okamžitě kontaktovala svého dodavatele (schváleného žadatele) a 
požadovala nápravu ve formě výměny nekvalitních produktů za bezvadné. Nekvalitní produkty 

může škola rovněž na místě odmítnout.  
 

2.2 Roční hlášení školy 
 
Formulář – Roční hlášení školy účastnící se projektu „Ovoce a zelenina do škol“, ve kterém 
bude uveden přesný počet žáků navštěvující první stupeň základní školy a přesný počet žáků 
přihlašujících se do projektu, zasílá škola vyplněný na adresu schváleného žadatele, se kterým 

má uzavřenou smlouvu v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ na počátku měsíce září. 

Schválený žadatel pak zasílá na SZIF souhrnně všechna Roční hlášení škol spolu se Souhrnným 
hlášením nejpozději do 25. září. Později zaslaná Roční hlášení nemohou být již zahrnuta do 
projektu. 
 

2.3 Přehled měsíčních dodávek produktů – dodací listy 

 
Do školy jsou dodávány produkty bezplatně na základě dodacího listu. Škola dodací list potvrdí 
a uchová si jej pro případnou kontrolu na místě.  
 
Formulář – Přehled měsíčních dodávek produktů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 
předkládá schválený žadatel škole k podpisu 1x měsíčně. Škola v něm stvrzuje přijetí dodávek 
souhrnně za celý měsíc. Škola je povinna formulář podepsat a opatřit razítkem školy a odevzdat 

schválenému žadateli co nejdříve. Uvedené údaje na Přehledu měsíčních dodávek musí 
souhlasit s potvrzenými dodacími listy. Kopie Přehledů měsíčních dodávek si škola uchovávat 
nemusí. Schválený žadatel může použít formulář vydaný SZIF nebo si může vytvořit svůj 

vlastní. Škola si nemusí uchovávat kopii Přehledu měsíčních dodávek produktů, ale musí si 
uchovávat kopii dodacího listu. 
 

2.4 Potvrzení školy o uskutečněném doprovodném opatření 

 
Schválený žadatel může provádět pro každou základní školu, se kterou má uzavřenou smlouvu 
o dodávání produktů, různá doprovodná opatření. V případě, že tak učiní, je škola povinna mu 
toto provedené doprovodné opatření potvrdit razítkem a podpisem na potvrzení, které škole 
předloží schválený žadatel. Potvrzení školy se musí shodovat se skutečností. Škola si jeho kopii 
uchová pro případnou kontrolu na místě. 

 
2.5 Plakát 

 
SZIF zajistí tisk plakátu a vytištěné plakáty předá schválenému žadateli. Schválený žadatel 
zajistí, aby každá základní škola, se kterou má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, 

používala plakát evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ v souladu s čl. 10 a přílohou 
NK v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, kdy plakát musí být trvale umístěn na viditelném 

místě u hlavního vchodu školy tak, aby byl dobře čitelný a to v minimální velikosti A3. 
 
  
Plakát si lze také stáhnout a vytisknout z internetových stránek projektu. 
 

2.6 Kontroly na místě – ve školách 
 

Kontroly na místě se provádí u schváleného žadatele, u distributorů a u vybraných škol.  
 
Ve školách je při kontrole na místě ověřováno toto: 

- platná smlouva se schváleným žadatelem o dodávkách produktů, 
- zda souhlasí celkový počet žáků na Ročním hlášení školy, 
- potvrzené dodací listy za dodané produkty, 

- zda byly dodané produkty spotřebovány žáky 1. stupně základní školy, 
- zda je ve škole vyvěšen plakát evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ na 

dobře viditelném místě,  
- zda se škola účastní doprovodného opatření k programu, 
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- zda jsou označeny šťávy na obalu a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny či 
ovocného protlaku nápisem „Ovoce a zelenina do škol“ (zajišťuje schválený žadatel, 
nikoliv škola), 

- zda nejsou podporované produkty používány ve školní kuchyni nebo vydávány 

neoprávněným osobám, 
- potvrzené dodací listy nebo jiná forma potvrzení o uskutečněném doprovodném 

opatření (v případě, že na škole proběhlo doprovodné opatření uskutečněné 
schváleným žadatelem), 

- kontrola nářadí a kompostérů v souvislosti s provedeným doprovodným opatřením – 
podpora vybavení školních pozemků.  

 

2.7 Odstoupení z projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 

 
Škola může kdykoliv ukončit svou účast v projektu „Ovoce a zelenina do škol“ na základě 
výpovědi schválenému žadateli, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů. 
Výpověď škola podává dle platné smlouvy popřípadě dle vzájemné dohody. 
 

Pokud tak učiní v průběhu školního roku, může k tomu použít formulář SZIF Oznámení 
školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 
v průběhu školního roku. Tento formulář škola vyplní a zašle svému schválenému žadateli, se 
kterým má podepsanou smlouvu. K novému schválenému žadateli se však může přihlásit až od 
nového školního roku. 

 

Pokud tak učiní ke konci školního roku, tento formulář škola nevyplňuje, pouze podává 

výpověď původnímu schválenému žadateli dle smlouvy, kterou má s ním uzavřenou. Pak teprve 

může uzavřít smlouvu novou. V případě, že při kontrole Ročních hlášení dojde ke zjištění, že 

škola má podepsány dvě smlouvy a vyplnila dvě Roční hlášení bez řádné výpovědi, platí původní 

nevypovězená smlouva se schváleným žadatelem. 

 

 

3. Kontakty, kritéria kvality doprovodných opatření 

 
3.1 Kontakty 

 
Veškeré informace o projektu „Ovoce a zelenina do škol“, formuláře, příručky a kontakty jsou 
uveřejněny na internetových stránkách projektu www.ovocedoskol.szif.cz a na webových 
stránkách SZIF www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol.  
 

3.2 Kritéria kvality doprovodných opatření evropského projektu „Ovoce a zelenina do 

škol“ (dále jen Kritéria kvality) 

Záměrem je formulovat základní požadavky na to, jak, kým a za jakých okolností má být 
doprovodné opatření realizováno. Kritéria kvality jsou chápána jako nástroj, který umožní 
ředitelům škol a posuzovatelům doprovodných opatření vyhodnotit míru naplnění definovaných 
požadavků tak, aby bylo možné rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními nabídkami opatření. 
Kritéria kvality vypracovala PaedDr. Miroslava Salavcová z odboru vzdělávání MŠMT, na kterou 
se můžete obracet s případnými dotazy k tomuto dokumentu, jenž naleznete zde: Kritéria 

kvality. 
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