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OZNÁMENÍ O VÝŠI PŘEDBĚŽNÉHO MĚSÍČNÍHO LIMITU
NA PRODUKTY NA JEDNOHO ŽÁKA VE ŠKOLNÍM ROCE
2022/2023
OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
V Praze dne 1. září 2022
Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981
(dále jen „Fond“), tímto oznamuje schváleným žadatelům pro školní projekt Ovoce a zelenina
do škol, že v souladu s § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně
některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“),
byl ve školním projektu Ovoce a zelenina do škol stanoven
předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka I. stupně základních škol pro
školní rok 2022/2023 ve výši 12,60 Kč včetně DPH.
Na základě vyjádření Ministerstva zemědělství ze dne 30.08.2022 došlo k úpravě nastavení
školního projektu. Pro školní rok 2022/2023 došlo k zúžení cílové skupiny na žáky I. stupně
základních škol.
Tento předběžný měsíční limit, který se použije do doby stanovení limitu na produkty na jednoho
žáka pro příslušný školní rok, vypočítá Fond podle § 8 odst. 1 nařízení vlády jako podíl celkové
podpory stanovené pro projekt Ovoce a zelenina do škol po odečtení souvisejících nákladů včetně
nákladů na doprovodná vzdělávací opatření a celkového počtu žáků (928 159) zapojených do
projektu v předcházejícím školním roce, vydělený počtem deseti měsíců školního roku
2022/2023.
Výši limitu na produkty na jednoho žáka pro školní rok 2022/2023 Fond písemně oznámí
každému schválenému žadateli v souladu s § 8 odst. 2 nařízení vlády do 31. října tohoto roku.
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