TISKOVÁ ZPRÁVA
Změny v projektu Mléko do škol
Praha 20. června 2018 – Vláda včera schválila změny ve školním projektu Mléko do škol.
Od příštího školního roku už nebudou mléčné produkty odebírat střední školy.
Záměrem je posílit rozpočet ve prospěch žáků základních škol. Projekt, který má
v České republice dlouhodobou tradici, administruje platební agentura Státní
zemědělský intervenční fond.

Cílem školního projektu je zatočit s nadbytečnými kilogramy u dětí, snížit deficit vápníku, vštípit
školákům zdravé stravovací návyky a zvýšit odbyt mléka pro tuzemské zemědělce. Mléko do
škol v ČR běží od roku 1999, tehdy jako podpůrný program pro zemědělství, od roku 2004 se
přizpůsobil předpisům EU. Enormní zájem o mléčné produkty přinesl především letošní školní
rok. Ještě předloni mléčné výrobky v ČR odebíralo přibližně 300 tisíc žáků, v letošním školním
roce už to bylo přes 900 tisíc školáků z téměř 4 tisíc škol.
Školní rok 2017/2018 odstartoval velké změny. Tou nejpodstatnější je zřejmě fakt, že konzumní
mléko a neochucené mléčné výrobky začaly děti dostávat zdarma. Do té doby si totiž musely na
mléčné svačiny připlácet. V rámci zachování pestrosti v nabídce zůstaly i výrobky ochucené, na
ty si ale žáci už musí přispívat. Mléčné svačiny zdarma spolu s navýšeným rozpočtem na celý
projekt ovlivnily Mléko do škol natolik, že se počet zájemců ztrojnásobil. Zdarma mají školáci
v rámci Mléka do škol nově také doprovodná vzdělávací opatření, což jsou například ochutnávky
výrobků, exkurze na farmy, školní soutěže propagující mléko nebo třeba vzdělávací akce a
materiály o produktech, zdravých stravovacích návycích a ochraně životního prostředí. Nabízený
sortiment se rozrostl také o bio produkty.
Od příštího školního roku čekají Mléko do škol další změny. Vláda novelizovala nařízení, kterým
se školní projekt řídí. Do projektu už nebudou zařazeny střední školy jako doposud, aby se
z ušetřených peněz, což je zhruba 48 milionů korun, mohl posílit finanční limit na žáky základních
škol. Budování zdravých návyků se ukazuje jako smysluplnější zacílit především na školáky
základních škol. V současné době je roční limit na žáka 307,50 Kč.
Projekt čekají i další změny. Například rozšíření mléčného sortimentu o skyr, což je tradiční
islandský mléčný výrobek plný bílkovin podobný hustému jogurtu. Další novinkou bude členění
konzumního mléka podle jeho tučnosti na polotučné a plnotučné. Letos bylo v rámci projektu
schváleno 105 mléčných výrobků, v příštím školním roce se mohou školáci těšit na dalších 31
„novinek“.
O projekt je zájem, což nás těší. A to nejenom mezi školáky a školami, ale i mezi dodavateli.
Jejich řady se totiž v příštím školním roce rozrostou, a tím projekt přijde s ještě pestřejší
nabídkou.
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Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a
Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné
době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a
Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.
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