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Informace pro subjekty zapojené do školního projektu:
změna grafiky 2022/2023

V Praze dne 29. září 2022

Státní zemědělský intervenční fond, (dále jen „Fond“), tímto oznamuje, že ve školním roce
2022/2023 dochází u školního projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ (dále také „OZMDŠ“)
ke změně loga. Spolu s logem projektu se ve školním roce 2022/2023 mění také další grafické
prvky. Novou projektovou grafiku popisuje manuál, ve kterém jsou stanoveny normy
i parametry jejího použití.

Školní projekt OZMDŠ bude prezentován pouze jedním logem. Samostatná loga dílčích programů, „Ovoce
a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ již nebudou používána.
Nové logo bude ve školách představeno prostřednictvím nového plakátu, který bude v tištěné podobě
školám distribuován v průběhu září - října 2022 prostřednictvím schválených dodavatelů/žadatelů s prvními
dodávkami produktů do škol.
Nová grafika projektu (logo, grafický manuál, plakát) je k dispozici ke stažení v elektronické podobě
u programu „Ovoce a zelenina do škol“ (zde) u programu „Mléko do škol“ (zde). Logo je k dispozici ve více
formátech pro různé způsoby použití. Pro práci s grafickými prvky je nutné dodržení pokynů uvedených
v manuálu.
Stránky programů „Ovoce a zelenina do škol“ https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=140
a „Mléko do škol“ https://mlekodoskol.szif.cz/ budou v roce 2022/2023 nadále prvotním zdrojem informací.
Základní webovou stránkou - rozcestníkem je adresa www.skolniprojekty.info.
Vzhledem k rozsahu a míře užívání původní grafiky na webových stránkách, tiskovinách, propagačních
předmětech a jiných materiálech u všech subjektů zapojených ve školním projektu, je ze strany Fondu
považován školní rok 2022/2023 za přechodné období pro realizaci grafických změn. Již vytvořené
materiály není nutné znehodnocovat a je možné použít.
Doporučujeme schváleným žadatelům, aby při vytváření nových materiálů souvisejících s prováděním
školního projektu využívali nově zveřejněnou grafiku platnou od 1. 9. 2022.
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