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Ovoce do škol 

Stanovení předběžného měsíčního limitu pro školní rok 2009/2010 
 
 
V souladu s § 6 odst. 3 nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro 
poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve 
vzdělávacích zařízeních, se předběžný měsíční limit vypočítá podílem celkové podpory pro Českou 
republiku (72 718 171,- Kč) a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice stanovené 
dle Přílohy II NK (ES) č. 288/2009 (454 532 dětí), což činí 160,- Kč/1 žáka/na školní rok 2009/2010. 
Tato částka se však ještě musí vydělit počtem měsíců zbývajících do konce školního roku 
2009/2010. 
 
Pokud schválený žadatel bude dodávat produkty do škol v období únor 2010 – červen 2010, tedy  
5 měsíců školního roku 2009/2010, vychází předběžný měsíční limit na částku:  
32,- Kč/1 žáka/měsíc.  
 
Pokud schválený žadatel bude dodávat produkty do škol v období březen 2010 – červen 2010, 
tedy 4 měsíce školního roku 2009/2010, vychází předběžný měsíční limit na částku:  
40,- Kč/1 žáka/měsíc.  
 
Další postup při výpočtu limitu na žáka do konce školního roku 2009/2010 podle počtu skutečně 
přihlášených žáků do programu ovoce do škol: 

Schválený žadatel předloží Fondu do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení 
informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy ve věci dodávání produktů na školní rok 
2009/2010, a o počtu přihlášených žáků prvních až pátých ročníků v těchto školách.  

Fond požádá schválené žadatele o sdělení informace o počtu žáků prvních až pátých ročníků v 
těchto školách, kterým byly v únoru a v březnu dodány produkty, a to za účelem zjištění výše 
čerpání finančních prostředků za toto období.  
 
Následně Fond, nejdéle však do 20 dnů ode dne doručení informace o počtu přihlášených žáků 
prvních až pátých ročníků ve školách, s nimiž má žadatel uzavřenou smlouvu ve věci dodávání 
produktů, od všech schválených žadatelů, písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na 
jednoho žáka do konce školního roku 2009/2010. Při stanovení tohoto limitu Fond vychází z podílu 
celkové podpory stanovené pro Českou republiku (72 718 171,- Kč) a počtu přihlášených žáků 
prvních až pátých ročníků všech škol, s nimiž mají schválení žadatelé uzavřenou smlouvu ve věci 
dodávání produktů, po odečtení souvisejících nákladů. 
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