DoVÉ ÉKo
i E Vší škE

VUdTe  dětH Ráé RaVí ávY
Zajistěte pro žáky prvního a druhého stupně denně dotované mléko
v rámci evropského programu Podpora spotřeby školního mléka.

www.happysnack.cz
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PPo sTřY škNíh Mlé
C Je íl pJeU?

Tento evropský program má za cíl podpořit spotřebu
mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol. V České republice
tento program zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo
zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli neboli dodavateli mléka a mléčných výrobků
do škol.

KZuCe Lék Je Ro ět PrPěšná!

Pití mléka
v dětském věku je velmi zdravé. Mléko je bohaté na vápník a fosfor, které děti potřebují pro správný
růst kostí a zubů. Vstřebávání vápníku ovlivňuje vitamín D, který je také v mléce obsažen. Mléko
je důležitým zdrojem kvalitních bílkovin a vitamínů skupiny B, především B12 a B2.

PRč PpNa?

Máme zájem, aby se k dětem dostalo to nejlepší.
Spolupracujeme s Mlékárnou Kunín a.s., která dodává mléko a mléčné výrobky v té nejvyšší kvalitě.
Ochucená polotučná mléka obsahují pouze pravé příchutě, nikoli jejich umělé náhražky
a také o třetinu méně přidaného cukru, než stanovuje evropský předpis.
Mléčné výrobky jsou uchovány v chladícím automatu Happysnack, kde je udržována stálá teplota
od 2 do 8 °C. Děti si pohodlně vybírají výrobky z automatů prostřednictvím speciálních předplacených karet a jejich rodiče mohou ovlivňovat jejich výběry přihlášením se ke svému účtu na
webových stránkách www.happysnack.cz.
Výhoda pro školy! Žádná ruční evidence, žádný výběr hotovosti a žádné nároky
na skladovací prostory. Naše automaty jsou vybaveny speciálním komunikačním systémem,
který umožňuje kontrolu nad funkčností celého systému v reálném čase. Máme přehled nad
stavem zásob, provozní teplotou v automatu, sledujeme data spotřeby u výrobků a hlídáme evidenci
výběrů z automatů pro potřeby dotačních projektů. Je tak minimalizována zátěž zaměstnance školy,
který se tak může plně věnovat své práci.

JAý  nár n DoVé Méčné ýrKy?
JnO ÍTĚ = jEo ÉK = dE vČOcÍ n

ALE POZOR! V automatu hlídáme nároky dětí ve třech zúčtovacích obdobích – září až prosinec,
leden až březen a duben až červen. Znamená to, že v automatu je nastaven počet vyučovacích dnů
za každé období, např. pokud je v období září až prosinec 82 vyučovacích dnů, pak si dítě může
celkem vybrat až 82 dotovaných mléčných výrobků. Záleží pak na něm, zda si je vybere v jeden den
nebo postupně v celém zúčtovacím období.

JAá  sOčiOsT škY?

Činnost školy, spojená s provozem projektu, se řídí Nařízením vlády (ES) č.1234/2007, Nařízením
Komise (ES) č.657/2008 a Nařízením vlády ČR č.205/2004 Sb. v platném znění. Veškeré ze zákona povinné evidence se řeší automaticky díky speciálnímu on-line evidenčnímu systému. Jedinými
činnostmi, které škole zůstávají, jsou distribuce a výměna karet žákům a 3x ročně povinnost vyplnit
a odeslat Závazné prohlášení školy.

CEt Vědět ícE? Domluvte si schůzku s naším obchodním zástupcem.
Kontakty – provozovatel projektu Happysnack:
COME vending s.r.o., www.happysnack.cz, info@happysnack.cz
Severní Morava
Renata Prekopová
Tel.: 724 125 763

Jižní Morava, východní Čechy
Jiří Daněk
Tel.: 605 863 572

Praha, Čechy
Ing. Jan Molčík
Tel.: 776 215 621

Evropské projekty Podpora spotřeby školního mléka a Ovoce a zelenina do škol
doplněné o výrobky zdravé svačiny, splňující požadavky dle školského zákona.

