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Informace pro školy zapojené ve Školním projektu
V Praze dne 28. listopadu 2018

V průběhu školního roku 2018/2019 budou moci žadatelé o podporu na produkty v rámci
školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol začít podávat žádosti i elektronicky
přes Portál farmáře. Při tomto druhu podání žádosti bude elektronizován dokument Přehled
měsíčních dodávek produktů a školy budou moci potvrzovat dodávky produktů elektronicky.
Pro registraci škol zapojených do školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol na
Portál farmáře zaslal SZIF do datových schránek škol informace o přihlašovacích údajích.
Ve zprávě je uvedeno ID školy nebo odloučeného pracoviště (přístupové jméno), jednorázové
vstupní heslo a odkaz na přihlášení.
Po přihlášení je nutné změnit inicializační heslo na trvalé a zadat e-mailovou adresu. Na tuto
emailovou adresu budou zasílány informace o možnosti potvrdit dodávku. Pro potvrzení dodávek
bude nutné se přihlásit přihlašovacím jménem (ID školy nebo odloučeného pracoviště) a
vytvořeným heslem.
Pokud byly dodávky v pořádku a není potřeba nic opravovat ani komentovat, bude možné
stiskem tlačítka odeslat potvrzení. V případě, že byl škole dodán jiný počet produktů, bude
možné dané množství vepsat do příslušné kolonky. Pokud byl do školy dodán jiný produkt nebo
nebyla kvalita produktu vyhovující, bude možné vepsat text do pole „Poznámka“.
Na stránkách www.szif.cz / SZIF poskytuje / Společná organizace trhů / Živočišná výroba / Mléko
/ Mléko do škol v sekci „Ke stažení“, adresáři Školní rok 2018/2019 a www.szif.cz / SZIF
poskytuje / Společná organizace trhů / Rostlinná výroba / Ovoce a zelenina / Ovoce a zelenina
do škol v sekci „Ke stažení“, adresáři Školní rok 2018/2019 je uveřejněna Příručka pro školy
s popisem, jak postupovat při přihlášení školy a změně kontaktních údajů.
Přihlašovací údaje bude škola využívat při potvrzování dodávek produktů pro žadatele, kteří se
rozhodnou podávat žádosti o podporu na produkty elektronicky.
Pokud žadatel o podporu na produkty rámci školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko
do škol nebude využívat pro podávání žádostí Portál farmáře, nic se nemění a škola bude i nadále
potvrzovat papírové verze formulářů Přehled měsíčních dodávek produktů. Přesto doporučujeme
školám si přístupy zřídit pro budoucí použití.
Příloha:
Příručka pro školy - Přihlášení a změna kontaktních údajů školy na Portálu farmáře

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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