
 

 

PROGRAM MLÉKO DO ŠKOL      

 

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných 

výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje 

rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. 

Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace 

školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým žákům 

nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky. Za projektem stojí Státní 

zemědělský intervenční fond. Mléko a mléčné výrobky nám dodává 

firma LAKTEA, o.p.s. 

Na začátku školního roku se žáci přihlašují k odběru dotovaného mléka EU. Žáci 

registrovaní do programu mají nárok na jeden výrobek každý vyučovací, respektive 

provozní den. Nárok na dotované výrobky nemají děti v období prázdnin, ředitelského 

volna apod.   

 

Zapojení do projektu 

Naše škola poskytuje žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci 

programu Mléko pro evropské školy. Dětem a žákům jsou mléčné výrobky dodávány na 

základě objednávky. Mléko s  různými příchutěmi i bez příchutě si mohou zakoupit v 

obchůdku o velké přestávce. 

 

Proč potřebují mléko zejména děti 

 

Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu. Mléko slouží 

především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu. Tvorba kostní 

hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník 

podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle 

věku dítěte 800 až 1200 mg/den. 

Další informace se dočtete přímo na webu SZIF a školní mléko.   

Administraci dodávek PMV d o škol případně zařízení školního stravování schválenému 

subjektu provádí LAKTEA, o.p.s. 

 

  

 

 

 

 

https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/komodity/zv/01/11
http://www.skolnimleko.cz/
http://www.laktea.cz/
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Výrobky   

  Milk Drink-Trv. pol. mléko Bobík s příchutí banán 5,00 

Milk Drink-Trv. pol. mléko Bobík s příchutí jahoda 5,00 

Milk Drink-Trv. pol. mléko Bobík s příchutí vanilka 5,00 

Milk Drink-Trv. pol. mléko Bobík s příchutí čokoláda 5,00 

Milk Drink-Trv. pol. mléko Bobík bez příchutě 4,00 

Smetanový krém Bobík vanilkový 5,00 

Smetanový krém Bobík čokoládový 5,00 

Školní jogurt Miky jahodový 4,00 

Školní jogurt Miky meruňkový 4,00 

Tvarohový krém BOBÍK – vanilka                       5,00 

Tvarohový krém BOBÍK – čokoláda                     5,00 

Tvarohový krém BOBÍK – smetana                      5,00 

Jogurtové mléko JOVONKA – jahoda         7,00 

 


