Má dítě možnost výběru dotovaného mléčného výrobku?
Ano, žák si může zvolit jak četnost odběrů, tak výběr
z jednotlivých druhů dotovaných mléčných výrobků.

Jak je dotovaný mléčný výrobek označen ?
Dotovaný produkt musí být jednotlivě balen v obalu označeném nápisem „Školní program”, což znamená, že tento výrobek není určen pro prodej
v maloobchodní síti.

Kdo může dotované produkty dodávat?
Produkty může do škol, příp. zařízení školního stravování, dodávat pouze subjekt schválený Státním zemědělským intervenčním fondem.

Dodavatelé:

Mlékárna Kunín a.s.

Bohušovická mlékárna, a.s.,

OLMA, a. s.,

EKOMILK s.r.o.,

POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.

MADETA a.s.

PRIBINA spol. s r.o

Mlékárny Hlinsko, s.r.o.,

Laktea, o.p.s.

Jaký je obsah jednotlivého balení?
Mléko nebo jogurtové mléko 250 ml; jogurt 150 g; smetanový krém 80 g.

Aktuální ceny musí být ve škole zveřejněny na viditelném
a všem přístupném místě ve formě veřejné vývěsky vydané SZIF.
Výběr z Veřejné vývěsky 2006/2007
Tepelně zpracované polotučné mléko neochucené, ochucené
(trvanlivé mléko 200 ml, 250 ml)
Tepelně zpracované polotučné mléko neochucené, ochucené
(čerstvé mléko 200 ml, 250 ml)
Jogurt ochucený, ochucený smetanový 150 g
Jogurtové mléko (250 ml)
Smetanový krém (80 g)

3,50 Kč/ks
3,00 Kč/ks
4,00 Kč/ks
4,50 Kč/ks
4,00 Kč/ks
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Mléko obecně
Co je mléko?

Mléko je zdravá potravina vhodná pro výživu dětí !

Mléko a děti
Proč mléko potřebují zejména děti?
Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především
jako zdroj vápníku.Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu a má význam pro řízení
důležitých fyziologických procesů v těle. Tvorba kostní hmoty probíhá zejména v dětství a dospívání. Nedostatek vápníku v mládí vyvolává v pozdějším věku velmi vážné
onemocnění, tzv. osteoporózu – řídnutí kostí. To má za následek jejich zvýšenou lámavost. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména
dětem. Na prevenci osteoporózy je třeba dbát od dětství, i když se nemoc projevuje
až ve středním a vyšším věku.
To by si rodiče měli uvědomit!
Doporučená dávka vápníku

Co mléko obsahuje?
V mléce najdeme vše potřebné pro zdravý život – plnohodnotné živočišné bílkoviny, lehce stravitelný tuk, mléčný cukr a řadu důležitých minerálních látek, zejména pak vápník
a fosfor. Mléko je také zdrojem některých vitaminů a stopových prvků (měď, zinek, jod
atd.), které podporují správnou funkci metabolismu a jsou proto důležité pro ochranu
zdraví člověka.
Vápník
Bílkoviny
Vitamin A
Vitamin B12
Stopové prvky

kosti a zdravé zuby
obranyschopnost aktivace imunitního systému
zdravé oči
červené krvinky
rozvoj mozku a míchy, tvorba ochranných látek

podle věku dítěte 800 – 1200 mg/den

Vaše děti potřebují školní mléko a mléčné výrobky

Školní mléko v otázkách
a odpovědích
Proč stát podporuje vyšší spotřebu školního
mléka?
Účelem podpory je zvýšení obsahu vápníku ve výživě
dětské populace prostřednictvím konzumace mléka
a zlepšení stravovacích návyků dětí.

Kdo je příjemcem podpory?
Konečnými příjemci podpor jsou žáci, kteří plní
povinnou školní docházku ve školách nacházejících se na území ČR, včetně speciálních
základních škol, zvláštních škol, prvních
dvou ročníků šestiletého gymnázia
a prvních čtyř ročníků osmiletého gymnázia.

Kdy má žák nárok na dotovaný mléčný výrobek?
Ve všech dnech, kdy probíhá školní výuka.

Kdy nemá žák nárok na dotovaný mléčný výrobek?
Během pobytů v prázdninových táborech, i kdyby je organizovala škola nebo
školský orgán.

Kolik dotovaných mléčných výrobků dítě dostane?
Pět dotovaných mléčných výrobků týdně.

