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Roční hlášení školy
účastnící se školního projektu
MLÉKO DO ŠKOL
Roční hlášení ve školním roce

2017 / 2018

1. Údaje o škole
1.Název školy:

2.Adresa sídla - Ulice:

6.Část obce, městská část:

3.Číslo popisné:

4.Číslo orientační:

7.Kraj (dle NUTS-3):

8.PSČ:

10.Příjmení statutárního orgánu:

5.Obec:

9.Identifikační číslo:

11.Jméno:

Osoba oprávněná jednat jménem školy
12.Příjmení oprávněné osoby:

15.Telefon:

13.Jméno:

14.Mobilní telefon:

16.E-mail:

Údaje o žadateli, s nímž má škola uzavřenu smlouvu ve věci dodávání mléčných výrobků na daný školní rok
17.Obchodní firma vč. právní formy:

Javorník CZ s.r.o
18.Adresa sídla - Ulice:

19.Číslo popisné:

Štítná
22.Část obce, městská část:

Štítná

20.Číslo orientační:

414

21.Obec:

Štítná nad Vláří - Popov

23.Kraj (dle NUTS-3):

24.PSČ:

Zlínský

7 6 3

3 3

2. Přehled za školní rok
Celkový počet žáků základních škol včetně přípravných tříd základních škol
a přípravného stupně základních škol speciálních (§1 písm. b) NV č. 74/2017 Sb.).
Počet žáků základní školy, kteří se v tomto školním roce zúčastní školního
projektu Mléko do škol.
Celkový počet žáků středních škol (§1 písm. b) NV č. 74/2017 Sb.).

Počet žáků střední školy, kteří se v tomto školním roce zúčastní školního
projektu Mléko do škol.
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3. Čestné prohlášení a závazek
Podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění a prováděcího
nařízení Komise (EU) 2017/39, v platném znění, v návaznosti na nařízení vlády č. 74/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto závazné prohlášení:
a) Zavazuji se používat mléčné výrobky financované v rámci školního projektu Mléko do škol
určené ke konzumaci žáky naší školy.
b) Zavazuji

se

využít

doprovodné

opatření

financované

v

rámci

školního

projektu

Mléko

do škol žáky naší školy.
c) Zavazuji se vyvěsit v naší škole na viditelném místě u hlavního vchodu plakát školního
projektu tak, aby byl dobře čitelný.
d) Čestně prohlašuji, že pro příslušný školní rok mám uzavřenou smlouvu ve věci dodávání
mléčných výrobků v rámci školního projektu Mléko do škol pouze s jedním schváleným žadatelem.
e) V případě, že se rozhodnu ukončit odběr způsobilých mléčných výrobků v průběhu školního
roku, sdělím tuto skutečnost schválenému žadateli písemně na formuláři SZIF během daného
měsíce (dodávkového období).
f)

Každou

dodávku

mléčných

výrobků,

kterou

obdržím

od

schváleného

žadatele

v rámci

školního projektu Mléko do škol, se zavazuji potvrdit na dodací list a zároveň potvrdit
i na formulář Přehled měsíčních dodávek mléčných výrobků v rámci školního projektu Mléko
do škol.
g) Každé uskutečněné doprovodné opatření zajištěné schváleným žadatelem, se zavazuji potvrdit
schválenému žadateli na předložené potvrzení.
h) Zavazuji se, že dodávky mléčných výrobků ve školním projektu Mléko do škol budou
dětem dávány nad
výrobků

nebude

rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka mléčných
nahrazovat

naplňování

výživových

norem

stanovených

vyhláškou

č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
ch) Je mi známo, že při prodeji ochucených mléčných výrobků (§2 odst. 1 písm. e) NV č. 74/2017 Sb.)
žákům nesmí být překročeny platné maximální prodejní ceny stanovené Ministerstvem financí,
které musí být ve škole vyvěšeny na viditelném místě u hlavního vchodu.
Jsem si vědom(a) právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých údajů mohou nastat.
Souhlasím se zveřejněním identifikačních údajů školy a statistických údajů pro školní projekt
Mléko do škol.
Roční hlášení zasílá škola na adresu schváleného žadatele, se kterým má uzavřenou smlouvu.
27.Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem školy:

25.Místo vyhotovení:
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26.Datum (den, měsíc, rok):

