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Informace pro subjekty zapojené ve Školním projektu:
Portál farmáře – podání Souhrnného hlášení a potvrzení Ročního hlášení
V Praze dne 9. 9. 2022

Státní zemědělský intervenční fond tímto informuje, že od 9. 9. 2022 je možné,
aby schválení žadatelé podávali Souhrnné hlášení (SH) a školy potvrzovaly Roční hlášení (RH)
prostřednictvím Portálu farmáře (PF).
Od školního roku 2020/2021 existuje možnost podávat SH a RH pro zapojené subjekty také elektronicky
prostřednictvím PF.
PF je pravidelně využíván v rámci podávání žádostí o podporu na produkty žadateli a školami využíván k
potvrzování dodávek produktů.
Postup pro žadatele
Postup pro podání žádost o přístup do PF pro registraci žadatele je uveden v Informaci pro Přístup do PF
(zde). Postup pro registrované žadatele při podávání RH a SH přes PF je podrobně uveden v Příručce pro
žadatele – školní projekt na Portálu farmáře (zde) v kapitole č. 3 a je následující:
Po registraci na PF nahraje žadatel „Přehled přihlášených škol“ s daty škol do PF, a to odděleně pro OZDŠ
a MDŠ. Na PF se zobrazí možnost předání k potvrzení školám. Pak probíhá potvrzování údajů ze strany
škol. Škola může vyplnit RH na PF, až poté žadatel nahraje do PF soubor s daty škol. Na PF se školy přihlásí
a potvrdí uvedená data.
Po potvrzení všemi školami na PF může žadatel vygenerovat předtisk SH a následně SH podat přes PF.
Pokud nepotvrdí tabulku všechny školy, tabulku se zadanými daty a potvrzenými daty od škol může žadatel
z PF stáhnout, doplnit a SH podat doposud používaným způsobem s tím, že RH, která jsou potvrzena
školami elektronicky v PF, již není nutné dokládat listinnou formou Ročního hlášení.
Podrobnější návod pro potvrzování Ročních hlášení žadateli je též k dispozici na webových stránkách
https://www.szif.cz/cs/mleko-do-skol a https://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol v sekci Ke stažení/školní rok
2022/2023/pro žadatele/příručky/Příručka pro žadatele- Školní projekt na Portálu farmáře.
Postup pro školy
Pro elektronické potvrzování mají školy k dispozici elektronickou adresu https://www.szif.cz/cs/skolniprogramy-skola. Na této adrese se evidují a potvrzují jak dodávky, tak RH. V loňském školním roce bylo
zaevidováno již 99% škol zapojených do Školního projektu.
Pokud školy nejsou zaevidovány, pro přidělení přihlašovacích údajů nebo v případě technických problémů
s potvrzováním, mohou kontaktovat servicedesk@szif.cz nebo infolinku SZIF telefon: 222 871 871. Při
komunikaci je nutné uvádět IČ školy.
Postup pro zaevidování je časově nenáročný, při prvním přihlášení škola doplní svoji emailovou adresu
a vytvoří si heslo pro přístup. Na evidovanou emailovou adresu jsou pak školám z adresy
skolni.projekty@szif.cz zasílány emaily s údaji o dodávkách, žádosti o jejich potvrzení a výzva k potvrzení
RH.
Podrobné informace k evidenci škol, potvrzování RH a dodávek produktů jsou publikovány v příručce pro
školy – školní projekt na Portálu farmáře v kapitolách 1 a 2 (zde). Uvedená příručka je k dispozici na
stránkách https://www.szif.cz/cs/mleko-do-skol a https://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol v sekci Ke
stažení/školní rok 2022/2023/pro školy/Příručka pro školy - Školní projekt na Portálu farmáře.

Pro školní rok 2022/2023 došlo k úpravě nastavení školního projektu - zúžení cílové skupiny na žáky
I. stupně základních škol. Proto se v tomto školním roce ve formulářích RH a SH nevyplňuje pole Počet
žáků, kteří se zúčastní školního projektu - II. stupeň (předvyplněná nula) a pole Celkový počet žáků, kteří
se zúčastní školního projektu (nastaven automatický součet žáků I. a II. stupně).
V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu skolni.projekty@szif.cz.
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