
 
 

Projekt OVOCE DO ŠKOL 
 

Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně 
základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány 
přímo do škol, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. 
Jasnou výhodou je, že žáci si mohou tyto výrobky vyzvednout zdarma ve své 
škole. 
 
Naše společnost, jako jedna ze schválených dodavatelů projektu, provádí distribuci ovoce 
a zeleniny do škol výhradně prostřednictvím chlazených výdejních automatů Happy Snack, 
vybavených speciálním a patentovaným výdejním, platebním a komunikačním systémem.  

 
 

 
Jak automat funguje a v čem je jeho přínos? 

 
 Automat je chlazený, teplota uvnitř automatu se pohybuje v rozmezí 4 – 8°C. Výrobky 

jsou v něm bezpečně uskladněny jako ve Vaší ledničce a k žákům se dostává čerstvé 
ovoce se všemi vitamíny 

 Automat vydává výrobky sám, není třeba žádného pracovníka ze školy, který by se 
věnoval ruční distribuci 

 Všechny automaty v České republice jsou mezi sebou on-line propojeny a eviduje se 
veškerý výdej pro potřeby SZIF, nároky na dotované výrobky a stav dobíjitelného 
kreditu. 

 

Ovoce je opravdu zdarma? Pro koho? 
 

 Evropská unie a Česká republika plně dotují ovoce a zeleninu 
všem žákům 1. – 5. tříd základních škol. 

 Přesné množství a jak často bude nárok dítěte na ovoce ještě 
v těchto dnech není znám. Záleží na počtu přihlášených škol 
do projektu. Odhadujeme, že cca 3 - 4x měsíčně v letošním 
školním roce. 

 Pro distribuci ovoce a zeleniny budeme používat náš stávající 
mléčný automat. Vždy v době nároku na dotované ovoce se 
provede extra závoz a polovina automatu se uvolní a doplní 
ovocnými výrobky. Ve druhé polovině automatu bude nadále 
vydáváno mléko a mléčné výrobky. 

 Pro evidenci výdeje z automatu se používají tzv. kreditky. Tyto kreditky jsou vydávány 
zdarma ve škole a jsou shodné s kreditkami, používanými pro mléčný program. 

 Kreditky vydávají pověřené osoby na škole. Každou kreditku je třeba jednorázově 
zapsat do portálu, stejně jako mléčné kreditky. 

 Ztracené nebo poškození kreditky se vyměňují za nové.  
 

 
 



 
Jaký sortiment výrobků je v automatu? 

 
Dle nařízení vlády se má v projektu nabízet ovoce a zelenina, která z 25% může být 
v podobě šťáv. 
 

 nakrájená nebo menší celokusová ovoce a zelenina v podobě ovocných salátů, vše 
v průhledném plastovém kelímku  

 100% ovocno – zeleninové šťávy – například KUBÍK, apod. 
Odpovědnost za čerstvost zboží neseme my, v chlazeném automatu bude ovoce a zelenina 
bezpečně uskladněna a zůstane delší dobu čerstvá. 
Spolupracujeme s poradenským centrem pro zdravou výživu dětí Happy Snack a 
Výživa dětí, které doporučují vhodné složení naší nabídky.  
Vzhledem k tomu, že jsou všechny automaty online propojeny, vždy včas zjistíme, jaký je 
aktuální stav zboží v automatu a  doplníme jej dle aktuální potřeby. 
 

 

Vyobrazení sortimentu - příklady 

                         ilustrační foto 
 
 

Jaká je činnost školy a co musí udělat? 
 

Pokud má škola zájem účastnit se tohoto projektu, je třeba se podílet na programu Mléko 
do škol s naší společností a mít již umístěný mléčný automat. Dále pak podepsat s naší 
firmou smlouvu o spolupráci, dvakrát ročně vyplňovat roční hlášení pro potřeby SZIF a určit 
pracovníka ve škole, který bude vydávat kreditky žákům.  
Každá škola může mít podepsanou smlouvu pouze s jedním dodavatelem ovoce. 
 
Výdej kreditek spočívá v tom, že pověřená osoba na škole na portálu přihlásí jméno žáka, 
kterému dala do rukou kreditku; k jeho jménu se přiřadí číslo kreditky, číslo automatu a 
nulová hodnota kreditu. Veškeré výdeje žáka jsou pak zaznamenány automatem a slouží 
jako podklady k evidenci pro potřeby SZIF. 
 

 
Kontakty 

 

 Koordinátorka projektu: Renáta Prekopová, Email: prekopova@come.cz, Telefon: 724 125 763 

 Provozovatel distribuce: COME – automaty s.r.o., Rolnická 1551/146, 747 05 Opava 

Tel. / fax: 553 731 920, Email: obchod@come.cz 

 VSTUP NA PORTÁL pro rodiče a školy: automaty.come.cz  


