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Pokyny k vyplnění tabulky Přehled doprovodných vzdělávacích opatření
(příloha č. 1 Plánu doprovodných vzdělávacích opatření)
Tyto pokyny jsou určené společně pro školní projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.
Druh doprovodného vzdělávacího opatření (sloupec B) – vyberte z předvoleného seznamu, přičemž
uvedenými pojmy se rozumí:
1) Ochutnávka
Ochutnávka bez přítomnosti externisty
Ochutnávka bez přítomnosti externisty představuje prezentaci minimálně 3 různých druhů ovoce a zeleniny,
popř. jejich odrůd či výrobků z ovoce a zeleniny nebo 3 různých druhů mléčných výrobků, které se liší např.
tučností, obsahem laktózy nebo pochází od různých výrobců a je spojená s ochutnáváním dodaných
produktů. Schválený žadatel zajistí pouze dodání produktů sloužících k následné ochutnávce, avšak provedení
ochutnávky ve škole již nezajišťuje.
Ochutnávka za přítomnosti externisty
Ochutnávka za přítomnosti externisty na škole představuje prezentaci minimálně 3 různých druhů ovoce
a zeleniny, popř. jejich odrůd či výrobků z ovoce a zeleniny nebo 3 různých druhů mléčných výrobků, které se
liší např. tučností, obsahem laktózy nebo pochází od různých výrobců a je spojená s ochutnáváním dodaných
produktů. Ochutnávka a prezentace je zajištěna schváleným žadatelem.
2) Exkurze
Exkurze jsou zaměřeny na zemědělské a zahradnické podniky a podniky zaměřené na produkci, distribuci,
zpracování nebo prodej ovoce a zeleniny nebo mléka.
3) Vzdělávací akce
Vzdělávací akce představuje akci o produktech dodávaných v rámci školního projektu Ovoce a zelenina
do škol nebo Mléko do škol, o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se
produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny nebo mléka. Akce je prováděna kvalifikovaným personálem
(schváleným žadatelem či externě zajištěným subjektem) interaktivní formou.
4) Tištěný vzdělávací materiál
Tištěný vzdělávací materiál může být proplacen jako samostatné vzdělávací opatření v případě, že se jedná
o materiál většího rozsahu a byl vyhodnocen jako vhodné samostatné vzdělávací opatření Konzultační
skupinou, která posuzuje plány doprovodných vzdělávacích opatření. V tom případě se jako druh
doprovodného vzdělávacího opatření z předvoleného seznamu vybere právě „Tištěný vzdělávací materiál
většího rozsahu“.
V případě, že žadatel plánuje tištěný vzdělávací materiál s informacemi o produktech dodávat v rámci
určitého druhu doprovodného vzdělávacího opatření, vybere z předvoleného seznamu ve sloupci B konkrétní
doprovodné vzdělávací opatření (ochutnávka, exkurze, vzdělávací akce nebo školní soutěže) a konkretizaci,
že jde o vzdělávací materiál, uvede až ve sloupci D tj. „Předmět podpory“.
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5) Soutěž
Školní soutěž – pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce a zeleniny nebo mléka.
6) Vybavení školních pozemků – pouze u Ovoce a zelenina do škol
Vybavení školních pozemků – podpora vybavení školních pozemků, zejména pořízení nářadí, kompostérů
nebo sazenic ovocných či zeleninových druhů, které souvisí s činností žáků na školním pozemku.
Popis doprovodného vzdělávacího opatření s uvedením cílů doprovodného vzdělávacího opatření (sloupec
C) – bližší specifikace doprovodného vzdělávacího opatření s přihlédnutím k příslušným nákladům pojícím se
s daným doprovodným vzdělávacím opatřením a jeho přínosu pro žáky. Popis doprovodných vzdělávacích
opatření může být též samostatnou přílohou.
U opatření exkurze, vzdělávací akce a soutěž bude v plánu uveden podrobný popis náplně akce - organizační
zajištění (počet osob, které akci budou zajišťovat), obsah výkladové části, nikoli jen obecný záměr o provádění
daného druhu DVO. Pokud žadatel zamýšlí během vzdělávací akce provádět i ochutnávku produktů, bude
popis vzdělávací akce již její sortiment obsahovat.
Předmět podpory (sloupec D) – specifikace jednotlivých nákladů pojících se s daným doprovodným
vzdělávacím opatřením jsou uvedeny v Příručce pro žadatele – DVO.

Upřesnění předmětu podpory (sloupec E) – nepovinné pole, použije se v případě potřeby upřesnit daný
náklad, např. druh letáku či odměny poskytované žákům za aktivní účast při ochutnávkách a vzdělávacích
akcích nebo druhy produktů poskytnutých k ochutnávce.

Specifikace MJ (sloupec F) – měrná jednotka daného nákladu např. ks, kg, hod., os atd.

Cena za MJ v CZK včetně DPH (sloupec G) – předpokládaná cena za uvedenou měrnou jednotku daného
nákladu.

Předpokládané množství MJ (sloupec H) – jedná se o odhadované množství, kdy např. u letáků se uvede
počet tištěných kusů, u ovoce a zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků pojících se s ochutnávkou
předpokládané množství produktů na žáka atd.
K Plánu bude vždy přiložen:
- Návrh tištěného vzdělávacího materiálu a návrh maskota. Návrh materiálu nebo hotový materiál, který
nebude předložen k posouzení současně s Plánem DVO, nebude proplacen.
- Návrh smlouvy s externistou
- Seznam produktů určených k ochutnávce v rámci vzdělávací akce
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Při vypracovávání Plánu DVO se mohou využít Kritéria kvality doprovodných opatření školních projektů
„Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ (dále jen Kritéria kvality), která jsou k dispozici na internetových
stránkách www.szif.cz.
Plán DVO, který žadatel předloží, bude posouzen Konzultační skupinou a na základě tohoto posouzení SZIF
žadateli oznámí, zda jsou jím navrhovaná doprovodná vzdělávací opatření způsobilá k poskytnutí podpory.
DVO a s ním související náklady na DVO, které nebyly předmětem Plánu DVO a nebyly tudíž Konzultační
skupinou posouzeny, nebudou propláceny.
Formulář Plánu DVO (včetně vzoru přílohy a těchto pokynů) bude k dispozici na internetových stránkách
www.szif.cz – Společná organizace trhů – Školní projekt – Ovoce a zelenina do škol – Ke Stažení – Školní rok
2018/2019 - Formuláře (http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol).
A obdobně: www.szif.cz – Společná organizace trhů – Školní projekt – Mléko do škol – Ke Stažení – Školní rok
2018/2019 - Formuláře (http://www.szif.cz/cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka).
Příloha Plánu DVO pro rozepsání jednotlivých nákladů, bude žadatelům zaslána e-mailem.
Vyplněnou tabulku Přehled doprovodných vzdělávacích opatření a formulář Plán doprovodných
vzdělávacích opatření doručte na SZIF do 31. října příslušného kalendářního roku.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
3

